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Wiener Filharmonikerne
Program

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)    
Symfoni nr. 1, ’Jeremiah’ (1942)  
  
 I   Prophecy 
 II  Profanation 
 III Lamentation 
 
 Solist: Elisabeth Kulman, mezzosopran 
  
Varighed: ca. 25’ 

 
PAUSE (30’) ca. 20.00   
 
 
GUSTAV MAHLER (1860-1911) 
Symfoni nr. 5, cis-mol (1901-02)  
  
 I   Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng.  
     Wie ein Kondukt 
 II  Stürmisch bewegt, mit größter Vehemenz 
 III Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell 
 IV Adagietto. Sehr langsam 
 V  Rondo-Finale: Allegro – Allegro giocoso. Frisch 
 
Varighed: ca. 68’ 
 
 
 
 

Søndag 29. april kl. 19.30
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Velkomst

Det er en stor glæde for os at kunne byde velkommen til dette gæstespil 
med Wiener Filharmonikerne og dirigenten Daniel Harding.

Det er ikke uden grund, at Wiener Filharmonikerne har særstatus blandt 
verdens førende orkestre. Ud over at være verdens måske allerbedste 
symfoniorkester har orkestret en glorværdig historie fuld af fornemme 
traditioner og store kunstneriske personligheder. 

To af de ikoniske kunstnersjæle, som har formet Wiener Filharmonikernes 
særlige klang og udtryk, er repræsenteret i aftenens koncert. Komponisterne 
Gustav Mahler og Leonard Bernstein, hvis symfonier vi skal høre i aften, 
er begge med på den imponerende liste over store dirigenter, der gennem 
historien har stået i spidsen for Wiener Filharmonikerne, og hvis musik 
orkestret har i blodet som ingen andre. 

Aftenens dirigent Daniel Harding er af yngre dato, men han er allerede 
blandt Wiener Filharmonikernes favoritdirigenter, og vi er meget glade 
for, at det lykkedes for ham at træde til på orkestrets turné med kort varsel.

Fra DR SymfoniOrkestrets side glæder vi os særligt over, at Wiener 
Filharmonikerne har valgt at opføre Leonard Bernsteins gribende 
Jeremiah-symfoni. Gennem hele denne koncertsæson har vi haft fokus 
på troen og eksistensen i en lang række storslåede værker – og her 
passer Jeremiah fornemt ind. Samtidig er vi glade for med denne koncert 
at kunne markere 100-året for Leonard Bernsteins fødsel, som 
DR SymfoniOrkestret selv fejrer ved dette års DR Slotskoncert, hvor 
West Side Story er på programmet. 

Vi glæder os til at opleve Wiener Filharmonikerne her på vores 
hjemmebane i DR Koncerthuset og ønsker både orkestret og jer i 
publikum en rigtig god aften.

Kim Bohr
Chef for DR Kor & Orkestre

Kære publikum
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Af Jens Cornelius

Wiener Filharmonikerne
Musikken

Den amerikanske dirigent og komponist Leonard Bernstein døde i 1990, 
men for mange musiklyttere er han stadig lyslevende. Han var USA’s store 
musikalske multigeni og havde en enestående stærk og bred appel.

Den side af ham, der nok kendes dårligst i dag, især i Europa, er Bernstein 
som klassisk komponist. Han skrev mængder af klassiske værker. Dem var 
der i mange år nok en vis berøringsangst overfor, fordi Bernstein selv var sin 
musiks bedste advokat. Samme skæbne er overgået andre komponerende 
dirigenter – eller dirigerende komponister – men heldigvis er der i dag mange 
af Bernsteins elever, der bærer hans fakkel videre. Hans musik lever. 

Bernsteins Symfoni nr. 1 fra 1942 har titlen Jeremiah og var oprindeligt et 
kort værk for sopran og kor med titlen Lamentation (Klagesang). Bernstein 
fik dog aldrig gjort værket helt færdigt, og da han tre år senere var ved at 
skrive sin første symfoni, faldt det ham ind, at musikken fra Lamentation 
ville kunne blive en velegnet sidstesats. 

Symfonien bygger på Klagesangene, en af bøgerne i Det Gamle Testamente, 
som også hører til jødernes hellige tekster. De er skrevet af profeten 
Jeremias (der på engelsk hedder Jeremiah) og fortæller om ødelæggelsen af 
Salomons tempel, den vigtigste jødiske helligdom i Jerusalem. Jeremias så 
ødelæggelsen som en straf for, at jøderne ikke fulgte Guds love.

Som søn af ortodokse jøder – og sønnesøn af en rabbiner – voksede Leonard 
Bernstein op med et meget personligt forhold til Klagesangene og fortæl-
lingen om Jerusalems ødelæggelse. Symfonien bearbejder hans opvæksts 
stærke religiøsitet, men også autoriteten fra hans strenge og kritiske far, der 
ikke var glad for sønnens kunstneriske levevej. Som en del af det vanskelige 
forhold tilegnede Bernstein symfonien til sin far.

I symfoniens sidste sats synges der på hebraisk, og Bernstein påpegede 
gerne, at solistens indledning og enkelte andre af symfoniens temaer bygger 
på jødisk synagogesang. Siden har musikforskere fundet endnu flere jødiske 
referencer i værket end dem, Bernstein lidt nonchalant nævnte. Hans 
forhold til troen og faderen stak dybere, end han turde flage med.

Symfoni nr. 1, ’Jeremiah’ 
Leonard Bernstein

Leonard Bernstein 
indspillede Jeremiah 
tre gange, første gang 
allerede i 1945.
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De tre satser i symfonien har beskrivende titler. Den knugende førstesats, 
Prophecy (Jeremias’ profeti om den kommende ødelæggelse), er en abstrak-
tion, der ifølge Bernstein drejer sig om ”følelsesintensiteten i profetens syn”.  

Andensatsen, Profanation (Vanhelligelse) er fuld af voldsomme og abrupte 
rytmer. Ikke som en konkret illustration af katastrofen, sagde Bernstein, 
men som ”et overordnet billede af ødelæggelse og kaos”.

Tredjesatsen med sangsolisten var dog mere bogstavelig, indrømmede 
Bernstein. ”Det er Jeremias’ sorg over Jerusalem, der ligger i ruiner, plyndret 
og vanæret på trods af hans desperate anstrengelser for at redde byen.” 
Satsen slutter med de sidste ord fra Klagesangene: ”Hvorfor glemmer du os 
for evigt? Hvorfor svigter du os for altid? Lad os vende om til dig, Herre.”

Den ro, der opnås til slut, er en trøst, ikke en løsning, påpegede Bernstein. 
For det er tvivlen på troen, angsten for dens meningsløshed, der er emnet for 
Jeremiah. Et frygteligt aktuelt problem i 1942, da Bernstein skrev symfonien 
– midt under Holocaust og undergangen for Europas jødiske befolkning. 

Tankerne om troen fortsatte i flere årtier hos Bernstein. Hans Symfoni nr. 2 
fra 1949 hedder Age of Anxiety (Angstens tid), mens Symfoni nr. 3, Kaddish, 
fra 1963 er en symfoni, bygget over den jødiske bøn for de døde. 

”På en måde har jeg som alle andre komponister skrevet det samme værk 
igen og igen”, sagde Bernstein senere i livet. ”Hver gang med et forsøg på at 
skrive værket på en ny måde, give det nye dimensioner og nye udtryk”.

Mahler havde en musikalsk vision om at rumme hele verden i en symfoni. 
Det giver hans værker kæmpemæssige dimensioner. Symfoni nr. 5 er med 
en varighed på 70 minutter en af hans korteste! Et drama, der udvikler sig 
fra det tragiske til det livsbekræftende, men som stiller spørgsmål ved alle de 
problemer, der berøres undervejs. 

Det begynder mørkt med en dyster fanfare. ”Sørgemarch: Med afmålte 
skridt. Strengt. Som et ligtog”, skriver Mahler i noderne. En formel sorg med 
militaristisk strenghed. Fra sin barndom kendte Mahler lyden af militær-

Symfoni nr. 5 
Gustav Mahler
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orkestrene, der ofte gik forbi hans barndomshjem. Undervejs i satsen ind-
skyder han to kontrasterende afsnit, det ene vildt, det andet nostalgisk-sødt, 
men de kommer ikke i egentlig konflikt med den fasttømrede sorg.

Man kan opfatte første sats som et langt forspil til symfonien, der så for alvor 
begynder i anden sats. Her genoptager musikken det vilde udbrud, man hør-
te som en episode i første sats. Kampen mellem det heftige og det rolige ska-
ber en enorm konflikt, og højdepunkterne er øresønderrivende. I slutningen 
af satsen forsøger en mastodontisk messinghymne at få det sidste ord, men 
uden held. Satsen ender i udmattelse over raseriudbruddene.

Som midterakse i symfonien placerer Mahler en gigantisk scherzo, som han 
selv sammenlignede med “halen på en komet”. Med sine 819 takter er det 
symfoniens længste sats, og nok også den længste scherzosats i nogen sym-
foni. Omfanget er en del af pointen: ”Det er mennesket midt i det strålende 
dagslys, i sit livs velmagtsdage,” sagde Mahler selv.

Hornene fylder meget i satsen. Det optimistiske hornsignal i begyndelsen er 
en modsætning til begravelsestrompeten i første sats. Midtvejs kommer end-
nu en hornsolo, der måske skal efterligne de vædderhorn, man blæser i ved 
den jødiske nytårsfejring. Mahler blev født i en jødisk familie og kan have 
hørt lyden i synagogen som barn – eller mødt dem senere, hvor han som 
katolsk konvertit havde et meget tvetydigt forhold til sin jødiske baggrund. 

Fjerde sats er Mahlers kendteste musik: den smukke og drømmende 
Adagietto. Orkestret er her reduceret til harpe og strygere. Allerede kort efter 
Mahlers død begyndte man at opføre Adagietto-satsen alene, om ikke af an-
dre grunde, så fordi man mente, at ingen ville orke at høre hele symfonien. 
I 1971 blev satsen brugt i filmatiseringen af Thomas Manns roman Døden i 
Venedig. Her giver den intens underlægning til historien om en dødeligt syg 
kunstner og hans erotiske fortrængninger.

Symfonien slutter med en tvetydig ’jubelfinale’, hvor Mahler citerer en 
humoristisk sang, han selv har skrevet, Lob des hohen Verstandes. Den 
handler om en sangkonkurrence mellem en gøg og en nattergal. Et æsel er 
dommer, og det dårligt begavede væsen foretrækker naturligvis gøgen frem 
for den kunstfærdige nattergal. At denne lille satiriske sang dukker op i 
slutningen af den ekstremt forfinede symfoni, fortæller om det specielle syn, 
Mahler havde på sin egen kunst. ”Kunne jeg bare dirigere uropførelsen 50 
år efter min død!” sagde han ironisk – og profetisk. For i 1960’erne, et halvt 
århundrede efter at han var død, fik hans musik et globalt gennembrud. I 
dag er Mahlers Symfoni nr. 5 hans klart mest populære værk.

Efter sigende 
skrev Mahler en 
kærlighedstekst til sin 
hustru Alma, der kunne 
synges til 4.satsens 
tema: ’Wie ich dich liebe, 
Du meine Sonne…’ 

Wiener Filharmonikerne
Musikken
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Dirigent

Daniel Harding

•  Daniel Harding

•  Britisk dirigent, født 1975  

i Oxford

•  Siden 2007 chefdirigent for 

Sveriges Radiosymfoniorkester 

•  Siden 2016 også chefdirigent  

for Orchestre de Paris

Fotograf: Julian Hargreaves 

Den engelske dirigent Daniel Harding er chefdirigent for 
Sveriges Radiosymfoniorkester og også for Orchestre de 
Paris. Han har desuden et nært samarbejde med Wiener 
Filharmonikerne – et orkester, der af princip ikke har nogen fast 
chefdirigent, men som gerne holder sig til nogle få favoritter. Med 
Wiener Filharmonikerne har Daniel Harding for kort tid siden 
udgivet en meget rost indspilning af Mahlers Symfoni nr. 10.

Daniel Harding er 42 år, født i Oxford. Allerede i teenageårene 
var han aktiv som dirigent og fik arbejde som assistent for Simon 
Rattle hos Birmingham Symfoniorkester. Efter kun et års studier 
ved Cambridge Universitet blev han udnævnt til assistent for 
Berliner Filharmonikernes chefdirigent Claudio Abbado. Han 
dirigerede selv det verdensberømte orkester første gang, da han 
var bare 21 år.

Han havde allerede haft flere dirigentposter, da han i 2007 blev 
udnævnt til chefdirigent for Sveriges Radiosymfoniorkester. 
Daniel Hardings kontrakt i Stockholm er siden blevet forlænget 
flere gange. I 2016 tiltrådte han desuden posten som chefdirigent 
for Orchestre de Paris, og han har også titel af æresdirigent for 
Mahler Kammerorkester i Berlin, som han har samarbejdet med 
gennem mere end 20 år.

Daniel Harding gæstedirigerer jævnligt nogle af verdens 
bedste orkestre; udover Wiener Filharmonikerne og Berliner 
Filharmonikerne er det især London Symfoniorkester, 
Concertgebouw Orkestret og Dresdens Statskapel. Som 
operadirigent har optrådt på bl.a. La Scala i Milano og Wiens 
Statsopera.

Han er en meget sjælden gæst i Danmark, men har dog i 2015 
optrådt her i Koncerthuset med sit svenske orkester og en enkelt 
gang, i 1997, dirigeret DR SymfoniOrkestret.

Dirigent
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Elisabeth Kulman

•  Elisabeth Kulman

•  Østrigsk mezzosopran,  

født i Oberpullendorf

Fotograf: Marija Kanizaj

Wiener Filharmonikerne
Solist

Den østrigske mezzosopran Elisabeth Kulman er uddannet ved 
Wiens Universitet og debuterede i 2001 på Wiener Volksoper 
som Pamina i Mozarts Tryllefløjten. I dag er hun en af tidens mest 
efterspurgte sangerinder, der imponerer med sin stemme, sin 
alsidighed og sceneudstråling.

Hun har været fastansat solist ved Wiener Statsoperaen, 
hvor hun i begyndelsen sang sopran. Men i 2005 lagde hun 
sin stemme om, og siden har hun sunget roller for både 
mezzosopran og alt. Hendes vigtigste operaroller er så forskellige 
som altpartierne i Wagners Nibelungens Ring (bl.a. Fricka og 
Erda), en dramatisk mezzosopranrolle som Bizets Carmen, 
sopranpartiet som Brangäne i Wagners Tristan og Isolde og 
’bukseroller’ som Prins Orlofsky i Johann Strauss’ Flagermusen 
og Orfeus i Orfeus og Eurydike af Gluck.

I dag arbejder Elisabeth Kulman som freelancesanger på de 
europæiske scener og har også optrådt i Rusland og Japan. 
Hun har samarbejdet med berømte dirigenter som Christian 
Thielemann, Kirill Petrenko, Marek Janowski og Franz Welser-
Möst. Af særlig betydning var hendes arbejde gennem flere år 
med den nu afdøde dirigent Nikolaus Harnoncourt, med hvem 
hun har indspillet Beethovens Missa solemnis.

For et par år siden meddelte Elisabeth Kulman, at hun ikke 
længere vil medvirke i traditionelle operaforestillinger. I 
stedet vil hun synge det klassiske koncertrepertoire og har 
også kastet sig ud i forskellige nyskabende projekter. Et af dem 
hedder Mussorgsky Discovered, hvor hun synger den russiske 
komponists sange sammen med en jazzgruppe. Et andet projekt 
hedder La femme, c’est moi og spænder lige fra Carmen til The 
Beatles.

Mezzosopran
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Wiener 
Filharmonikerne

Wiener Filharmonikerne
Wiener Filharmonikerne

Igennem 175 år har Wiener Filharmonikerne været tæt 
forbundne med Europas musik, lige fra den klassiske musik til den 
nyskrevne. Wiener Filharmonikernes koncerter er blevet en del af 
musikhistorien, og adskillige mesterværker er komponeret specielt 
til orkestret.

Orkestret blev stiftet i 1842 af komponisten Otto Nicolai. Den 
fascination ved orkestret, der har betaget så mange komponister, 
dirigenter og musiklyttere i hele verden, skyldes ikke kun den 
særlige spillestil, overleveret fra generation til generation, men også 
orkestrets selvstyrende organisering.

I henhold til Wiener Filharmonikernes statutter kan kun musikere 
fra Wiener Statsoperaens Orkester blive medlemmer. Man skal 
have spillet i operaorkestret i mindst tre år, før man er valgbar til 
at blive optaget i Filharmonikerne. Orkestret har aldrig haft en 
chefdirigent, og musikerne bestemmer selv, hvilke dirigenter og 
solister, de vil samarbejde med.

Wiener Filharmonikerne giver ca. 40 koncerter om året hjemme i 
Wien. Dertil kommer optræden ved Salzburg Festspillene og over 
50 gæsteoptrædener om året rundt på kloden. Og ikke mindst 
giver Wiener Filharmonikerne den berømte Nytårskoncert, der 
transmitteres til mere end 90 lande, samt en gratis udendørskoncert 
hver sommer foran Schönbrunn Slottet i Wien.

Siden orkestrets tidligste år har Wiener Filharmonikerne 
haft en stærk social bevidsthed og støttet unge musikeres 
uddannelse og mennesker i nød. Hvert år medvirker orkestret i 
velgørenhedsarrangementer til fordel for trængende. For Wiener 
Filharmonikernes medlemmer gælder samme motto, som 
Beethoven satte over sit storværk Missa solemnis: ”Fra hjerte til 
hjerte”.

The Exclusive Partner of the Vienna Philharmonic Orchestra

•  Wiener Filharmonikerne

•  Stiftet i 1842 af komponisten 

Otto Nicolai



DR Koncerthuset 2017/18 10Wiener Filharmonikerne
Musikerliste

KONCERTMESTRE
Rainer Honeck
Volkhard Steude
Albena Danailova

VIOLIN I     
Hubert Kroisamer
Josef Hell
Jun Keller
Daniel Froschauer
Maxim Brilinsky
Erich Schagerl
Martin Kubik
Milan Šetena
Martin Zalodek
Kirill Kobantschenko
Wilfried Hedenborg
Johannes Tomböck
Pavel Kuzmichev
Isabelle Ballot
Andreas Großbauer
Olesya Kurylyak
Thomas Küblböck
Alina Pinchas
Alexandr Sorokow
Ekaterina Frolova *
Petra Kovačič *
Benjamin Morrison   

VIOLIN II    
Raimund Lissy
Tibor Kovác

Christoph Koncz
Gerald Schubert
Helmut Zehetner
Patricia Hood-Koll
George Fritthum
Alexander Steinberger
Harald Krumpöck
Michal Kostka
Benedict Lea
Marian Lesko
Johannes Kostner
Martin Klimek
Jewgenij Andrusenko
Shkёlzen Doli
Holger Groh
Adela Frasineanu    

BRATSCH   
Tobias Lea
Christian Frohn
Wolf-Dieter Rath
Robert Bauerstatter
Heinrich Koll
Gerhard Marschner
Mario Karwan
Martin Lemberg
Elmar Landerer
Innokenti Grabko
Michael Strasser
Ursula Ruppe
Thilo Fechner
Thomas Hajek
Daniela Ivanova

Musikere
Wiener Filharmonikerne
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Sebastian Führlinger 
Tilman Kühn    

CELLO     
Tamás Varga
Robert Nagy
Peter Somodari
Raphael Flieder
Csaba Bornemisza
Gerhard Iberer
Wolfgang Härtel
Eckart Schwarz-Schulz
Stefan Gartmayer
Ursula Wex
Sebastian Bru
Edison Pashko
Bernhard Hedenborg
David Pennetzdorfer    

KONTRABAS    
Herbert Mayr
Christoph Wimmer
Ödön Rácz
Jerzy (Jurek) Dybal
Iztok Hrastnik
Alexander Matschinegg
Michael Bladerer
Bartosz Sikorski
Jan-Georg Leser
Jёdrzej Górski
Filip Waldmann
Elias Mai

HARPE
Charlotte Balzereit
Anneleen Lenaerts   

    

FLØJTE    
Walter Auer
Karl-Heinz Schütz
Günter Federsel
Wolfgang Breinschmid
Karin Bonelli

OBO    
Martin Gabriel
Clemens Horak
Herbert Maderthaner
Alexander Öhlberger
Harald Hörth
Wolfgang Plank   

    
KLARINET    
Matthias Schorn
Daniel Ottensamer
Norbert Täubl
Andreas Wieser
Gregor Hinterreiter *   

 
FAGOT     
Štěpán Turnovský
Harald Müller
Michael Werba
Wolfgang Koblitz
Benedikt Dinkhauser
Sophie Dartigalongue *

HORN     
Ronald Janezic
Manuel Huber
Josef Reif
Sebastian Mayr
Wolfgang Lintner
Jan Janković
Wolfgang Vladar
Thomas Jöbstl
Wolfgang Tomböck
Lars Michael Stransky   

Wiener Filharmonikerne
Musikerliste
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TROMPET    
Martin Mühlfellner
Stefan Haimel
Jürgen Pöchhacker
Hans Peter Schuh
Reinhold Ambros
Gotthard Eder    

TROMBONE    
Dietmar Küblböck
Wolfgang Strasser
Mark Gaal
Johann Ströcker    

TUBA     
Paul Halwax
Christoph Gigler    

PAUKER & SLAGTØJ   
Anton Mittermayr
Erwin Falk
Thomas Lechner
Klaus Zauner
Oliver Madas
Benjamin Schmidinger

En asterisk * markerer medlemmer af Wiener Statsoperaens 
Orkester, som endnu ikke er optaget som medlemmer af  
Wiener Filharmonikerne

Wiener Filharmonikerne
Musikerliste

Fotograf: Lois Lammerhuber
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Tekster

Leonard Bernstein: 
Symfoni nr. 1, Jeremiah,
3. sats 
Tekst: Klagesangene 
i Det Gamle Testamente  

Pereq 1. 1-3 
Ēcha yashva vadad ha-ir 
Rabati am 
Hay’ta k’almana; 
Rabati vagoyim 
Sarati bam’dinot 
Hay’ta lamas. 

Bacho tivkeh balaila, 
V’dim’ata 
al lecheya; 
Ēn la m’nachem 
Mikol ohaveha; 
Kol rēeha bag’du va, 
Hayu la l’oy ’vim. 

Galta Y’huda mēoni, 
Umērov avoda; 
Hi yashva vagoyim, 
Lo matsa mano-ach; 
Kol rod’feha hisiguha 
Bēn hamitsarim. 

Leonard Bernstein: 
Symfoni nr. 1, Jeremiah,
3. sats 
Tekst: Klagesangene  
i Det Gamle Testamente 

Kap. 1 vers 1-3 
Ak! Hun sidder alene, 
byen der var fuld af folk; 
hun er som en enke, 
hun der var mægtig blandt folkene. 
Dronningen blandt landene 
gør nu hoveriarbejde. 

Hun græder om natten, 
tårer løber ned ad hendes kind; 
ingen trøster hende, 
ingen af hendes elskere; 
alle hendes venner 
viste sig troløse mod hende, 
de er blevet hendes fjender. 

I lidelse og dyb trældom 
blev Juda ført bort; 
nu sidder hun blandt folkene 
uden at finde hvile. 
Alle hendes forfølgere har indhentet hende 
midt i trængslerne. 
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Pereq 1. 8 
Chēt chata Y’rushalyim 
Ēcha yashva ha-ir …  
k’almana.  

Pereq 4. 14-15 
Na-u ivrim bachutsot 
N’go-alu badam, 
B’lo yuchlu 
Yig’u bilvushēhem. 

Suru tamē kar’u lamo, 
Suru, suru al tiga-u ... 

Pereq 5. 20-21 
Lama lanetsach tishkachēnu 
Lanetsach taazvēnu. ... 

Hashivēnu Adonai ēlecha. ...

Kap. 1 vers 8 
Jerusalem har syndet;  
Ak! Hun sidder alene ... 
som en enke.

Kap. 4 vers 14-15 
Blinde flakker de om i gaderne, 
sølet i blod,  
det, man ikke må røre, 
rører de med deres klæder. 
 
”Til side, han er uren!” råber man om dem. 
”Til side, til side, rør ham ikke!” 

Kap. 5 vers 20-21 
Hvorfor glemmer du os for evigt? 
Hvorfor svigter du os for altid? 

Lad os vende om til dig, Herre. 

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

HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET

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
Augustinus Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat
Knud Højgaards Fond
Wilhelm Hansen Fonden
Beckett-Fonden
Bikubenfonden
Det Obelske Familiefond
FrederiksbergFonden
Nordea-fonden
Oticon Fonden
Sportgoodsfonden
Statens Kunstfond

Restauranten: Supplér din koncertoplevelse med 
en hyggelig og lækker middag i DR Koncerthusets 
Restaurant. På 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.

Parkeringen: DR Koncerthuset har et parkerings-
system, 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 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.

Konferencer & events: 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 drkoncerthuset.dk.

Facebook: Koncerthuset er også på Facebook. 
Her kan du få krydderier til din koncertoplevelse, 
kommentere, stille spørgsmål og få svar med det 
samme.  
 
Følg os på facebook.com/drkoncerthuset.


