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Torsdag 1. marts 2018 kl. 19.30 
Fredag   2. marts 2018 kl. 19.30   
 
DR Koncerthuset  
koncertsalen
 
DR SymfoniOrkestret
 
Fabio Luisi  
dirigent 
 
Li Biao 
slagtøj
 
Christina Åstrand 
koncertmester
 
Torsdagskoncerten sendes 
direkte i P2 Koncerten og  
genudsendes søndag  
4. marts kl. 12.15.
Torsdagskoncerten optages 
også til TV og sendes på DR K 
søndag 18. marts kl. 20.00.  
 
 
 
 
 
 
 
Mød Musikken 
Der er koncertintroduktion  
kl. 18.30 i koncertsalen med 
P2-værten Celine Haastrup, 
der fortæller om programmet 
og interviewer medvirkende 
fra koncerten.
 
I koncertpausen vil der 
være cd-salg i foyeren, hvor 
publikum har mulighed for at 
købe de seneste udgivelser 
med DR’s kor og orkestre. 

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Producent: Karen Skriver Zarganis

Producer: Bernhard Güttler
Musikteknik: Mikkel Nymand
Produktionsleder: Jakob Helmer Mørck

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

GUO WENJING (f. 1956)  
The Rite of Mountains, slagtøjskoncert, opus 47 (2009)   
 
 I Toccata and Elegy for marimba, Allegro – Andantino    
  – Allegro 
 II Trio and Quartet for one gong, Toccata for a group of  
  gongs, Largo – Allegretto – Largo 
 III Recitative for drums, Moderato – Presto 
 
Varighed: ca  33´ 

 
PAUSE ca. 20.05 (30’)
  
Overrækkelse af Emil Holms Mindelegat 2018 (kun fredag)   
RICHARD WAGNER (1813-1883) 
Den flyvende Hollænder, ouverture (1843)  
 
Varighed: ca. 11´ 
 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
Symfoni nr 5, ’Skæbnesymfonien’, opus 67 (1808) 
 
 I Allegro con brio 
 II Andante con moto 
 III  Scherzo allegro 
 IV  Allegro 
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Velkommen til en ganske særlig aften med DR SymfoniOrkestret og Fabio 
Luisi. Aftenens koncert er nemlig en af de sidste, inden orkestret får luft 
under vingerne og drager mod øst på vores første, rigtige Kina-turné. 

Sammen med Fabio Luisi er DR SymfoniOrkestret blevet inviteret til at spille 
koncerter i fem af Kinas vigtigste koncertsale i byerne Beijing, Shanghai, 
Tianjin, Jinan og Hongkong. Turnéen er en enestående mulighed for at 
vinde nyt, musikalsk territorium og slå DR SymfoniOrkestrets navn fast i 
Asien. Men først og fremmest handler koncerterne om at skabe de store, 
musikalske øjeblikke, som orkestret er kendt for at levere. 

Det bliver i mere end én forstand et musikalsk møde mellem øst og vest, 
når DR SymfoniOrkestret skal spille for det kinesiske publikum. Med  
på turnéen har vi nemlig både Guo Wenjings slagtøjskoncert med 
solisten Li Biao, som I kan opleve i aften, og den dramatiske 5. symfoni  
af vores danske nationalkomponist Carl Nielsen, som vi opførte her i DR 
Koncerthuset tidligere på sæsonen. 

Kina er et stort og fantastisk spændende land. Deres klassiske musikkultur 
er i eksplosiv vækst, og det er helt bevidst, at vi sammen med Luisi har valgt 
at præsentere et lidt utraditionelt dansk-kinesisk program på turnéen. Efter 
flere årtier, hvor kineserne fortrinsvis har dyrket det klassiske mainstream-
repertoire, er de mere end klar til at opdage ’nye’ navne – både i form af 
nulevende komponister, som giver et nyt bud på den symfoniske musik, 
og store skikkelser som vores egen nationalkomponist, der langtfra er 
hverdagskost i de kinesiske koncertsale.

Vi glæder os meget til at præsentere jer for en del af vores turnéprogram 
i aften. Det er her i Koncertsalen, at vi sammen med Fabio Luisi har de 
allerbedste betingelser for at udfolde musikken, og det er her vi føler os helt 
tæt på publikum. Men jeg kan love jer for, at vi også glæder os til at stå på et 
helt nyt kontinent og opleve musikken og hinanden i helt andre rammer.
 
God fornøjelse – og på gensyn!

Kim Bohr
Chef for DR Kor & Orkestre 

En varm tak til de fonde, 
der støtter DR Symfoni-
Orkestrets Kina-turné: 
Knud Højgaards Fond, 
Carl Nielsen Legatet og 
A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene 
Formaal

Luisi & Beethovens 5. 
Velkomst

Kære publikum
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Europa møder Kina ved denne koncert, hvor store orkesterkræfter folder 
sig ud i både europæisk og kinesisk musik. I de tre værker af Beethoven, 
Wagner og Guo Wenjing møder man mennesket blive udfordret af kræfter, 
der er større end individet. Det går ikke stille for sig!

61-årige Guo Wenjing er en af Kinas førende komponister. I 1978 
blev han optaget på den første årgang, der fik lov til at uddanne sig på 
musikkonservatoriet i Beijing, da det åbnede igen efter Maos brutale 
kulturrevolution. I dag er han verdensberømt og har fået opført sin store 
slagtøjskoncert The Rite of Mountains mange gange. Orkestret, han bruger, 
er det klassiske fra Vesten, mens musikkens temaer og det voldsomme 
drama har kinesisk baggrund. I centrum står slagtøjssolisten Li Biao og  
har både europæiske og kinesiske instrumenter med i sit store arsenal.  

Titlen The Rite of Mountains (’Bjergritualet’ eller ’Bjergofringen’) 
refererer til flere ting. Dels er den en hentydning til Stravinskijs 
banebrydende og voldsomme ballet Le Sacre du Printemps (på engelsk 
The Rite of Spring, på dansk Vårofret), og dels til baggrunden for stykket, 
nemlig det altødelæggende jordskælv, som i 2008 ramte Kinas bjergrige 
Sichuan provins. Over 80.000 mennesker blev dræbt og mange millioner 
blev hjemløse.

I The Rite of Mountains giver orkestret stærke impulser fra sig, som solisten 
reagerer på med voldsomme og personlige udbrud. Sammenstødende 
kræfter er farlige, og mennesket er kun mikroskopisk i naturens vælde. 
Men sorgen over de døde blandes også med vrede over, hvad mennesket 
kunne have gjort for at begrænse katastrofen – Guo Wenjing, der selv 
kommer fra Sichuan, har nævnt en skolebygning, som eleverne ikke fik 
lov til at forlade, selv om den var ved at styrte sammen og derfor kostede 
mange børns liv.  

Koncerten bruger kinesiske skalaer og kinesiske soloinstrumenter, 
samtidig med at den følger en genretradition, der stammer fra den vestlige 
musik. Der er tre satser – helt traditionelt – som hver er sammensat af 
klassiske enkeltdele som toccata, elegi, kvartet, trio og recitativ. De får en 
ny fortolkning af Guo Wenjing og hans kinesiske baggrund.

Jordskælvsmusikken 
The Rite of Mountains 
er blevet beskrevet som 
”en storm af sorg og 
smertefulde minder”.

The Rite of Mountains 
Guo Wenjing 
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Den flyvende Hollænder er en gammel sømandslegende: Han er spøgelset 
af en hollandsk kaptajn, der kun kan frelses, hvis en kvinde vil love ham 
evig troskab. Hvert 7. år får han en chance til at finde en sådan kvinde, og 
i operaen følger man hollænderens forsøg på at blive frelst af den norske 
kaptajnsdatter Senta.

Wagners opera havde premiere i 1843 og var et personligt gennembrud 
for ham. Hans foregående operaer, Feerne, Kærlighedsforbudet og Rienzi, 
varslede ikke, hvilken fornyelse af operagenren, Wagner tumlede med – 
en ny og sammensmeltet blanding af teater og musik, hvor han også selv 
stod for teksten. Det kom han et stort skridt nærmere med Den flyvende 
Hollænder, hvor man også møder et af de gennemgående emner hos 
Wagner: kærligheden, der er større end døden – og som derfor kræver de 
elskendes offer. 

Musikken i Wagners operaer er så tæt gennemkomponeret, at den 
vanskeligt kan skæres ud i bidder til koncertbrug, men ouverturen til 
Den flyvende Hollænder har ikke det problem. Det er et imponerende  
og actionfyldt stykke musik i egen ret. Selv om ouverturen bygger på 
Hollænderens og Sentas ledemotiver, der dukker op senere i operaen 
(ligesom de norske matrosers muntre sang, som høres i blæserne), 
fungerer den fint som selvstændigt koncertstykke. Og som beskrivende 
programmusik kan ingen være i tvivl om, at vi er til søs, hvor skumsprøjtet 
står om skibet og bølgerne hamrer mod de norske skær.

Spøgelsesskibet Den 
flyvende Hollænder 
kaldes i dansk 
sømandstradition også 
’Dødssejleren’.

Den flyvende 
Hollænder, ouverture

Richard Wagner

Guo Wenjing skrev koncerten specielt til solisten Li Biao, og de 
samarbejdede tæt om stykkets udformning og de tekniske udfordringer, 
f.eks. hvilke instrumenter, der skal anvendes. ”Spilleteknikkerne er 
usædvanlige”, siger Li Biao. ”I anden sats skal jeg bruge fire forskellige 
køller på ti gonger, og på hver gong har Guo angivet tre spillezoner, altså 
tolv forskellige klange på hver. Det er meget vanskeligt, og jeg brugte flere 
uger alene på at indstudere denne sats. I dag spiller jeg den udenad.”
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Ludwig van Beethoven

Beethovens Symfoni nr. 5, Skæbnesymfonien, er nok det mest berømte 
klassiske stykke musik overhovedet. Et værk, der er blevet et ikon for 
menneskets vilje til at skabe. Tilnavnet skyldes Beethoven selv, som ifølge 
en nogenlunde troværdig anekdote beskrev de berømte indledningstoner 
med ordene: ”Således banker skæbnen på døren.” 

Indledningen er voldsomt truende, og hele den berømte førstesats er 
en af de mest koncentrerede i musikkens historie. En utrolig kompakt 
konstruktion, der udelukkende er sat sammen af lige rytmiske under-
delinger. Nærmest som en fæstning bygget af legoklodser med 2, 4 og 8 
’dutter’. Tætheden er ekstrem, intet kan kiles ind noget sted.

Energien er eksplosiv, men alligevel afslører førstesatsen ikke den triumf, 
som Beethoven tilkæmper sig i løbet af den efterfølgende halve time. 
Udgangstonearten for symfonien er c-mol, Beethovens foretrukne til 
heroisk-tragisk musik, og symfonien ender i C-dur, som er den mest lyse  
og ’hvide’ af dem alle. Udviklingen er altså en bevægelse fra mørke til lys,  
og det er oplagt at opfatte den som et symbol på viljen til sejr. 

Symfoniens store skift fra mol til dur sker præcis i overgangen til sidste sats. 
Her laver Beethoven en glidende overgang, en af de mest opsigtsvækkende 
passager i den klassiske musik overhovedet: Orkestret stopper op i et 
gysende ’stand by’, da et brøl af basuner sætter triumferende ind. Sejren  
er hjemme!

Men symfonien handler også om helhed og kontrol. Om troen på, at det 
er muligt at samle et virvar af elementer til et stærkt hele, uden at delene 
mister deres egenart. Beethoven viser på abstrakt vis et eksempel på en ny 
orden, hvor alle har en betydning og hvor der er styrke i fællesskabet. 

Budskabet klinger som de politiske revolutioner på Beethovens tid – og 
det er meget passende! I sidste sats, der meget massivt gentager sine 
argumenter, citerer Beethoven endda en revolutionshymne af Rouget de 
Lisle – ham, der også skrev Marseillaisen. Beethoven var en stærk beundrer 
af den franske revolution, men hans klemte position i den politisk 

Beethoven dirigerede 
selv uropførelsen af 
sin 5. symfoni ved en 
maratonkoncert, hvor 
han også uropførte 
sin 6. symfoni og 
Klaverkoncert nr. 4.

Luisi & Beethovens 5. 
Musikken

Symfoni nr. 5, 
’Skæbnesymfonien’
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omskiftelige tid bliver understreget af, at han dedikerede symfonien til 
fyrst Lobkowitz og grev Razumovsky. Uden støtte fra sine adelige velyndere 
havde han simpelthen ikke kunnet ernære sig som komponist.

Skæbnesymfonien gik i første omgang gik hen over hovedet på publikum 
ved uropførelsen i Wien i 1808. Først efter flere opførelser blev den forstået 
som et genialt mesterværk. Ved symfoniens første opførelse i Paris, som 
komponisten Berlioz dirigerede, måtte en dame bæres derfra: ”Den er 
utrolig. Vidunderlig. Den forvirrer mig i sådan en grad, at da jeg skulle 
tage hatten på, kunne jeg ikke finde hovedet. Den slags musik burde ikke 
skrives!” sagde hun. ”Tag det roligt,” svarede Berlioz, ”det vil heller ikke ske 
ret ofte.”
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Fabio Luisi har siden 2016 været chefdirigent for DR Symfoni-
Orkestret. Han er en af verdens førende dirigenter, en knivskarp, 
kræsen musiker, der ikke går på kompromis for at opnå det 
ypperste.

Den 59-årige italiener er født i Genova og uddannet som 
pianist og dirigent. Han deler sin karriere mellem opera og 
orkestermusik – og mellem flere faste stillinger. Udover posten 
hos DR SymfoniOrkestret er han chefdirigent for Zürich 
Operaen, og han begynder til foråret desuden stillingen som 
musikchef for Operaen i Firenze.

Tidligere har Fabio Luisi været chefdirigent for bl.a. Wiener 
Symfonikerne, Dresdens Statskapel og Radiosymfoniorkestret i 
Leipzig. Sidste år afsluttede han en årelang ansættelse i USA som 
førstedirigent ved Metropolitan Operaen i New York. 

Fabio Luisi mødte DR SymfoniOrkestret første gang i 2010, “og 
jeg har elsket orkestret lige siden”, siger han. ”Det er et privilegium 
for mig at skabe musik sammen med så velspillende musikere.”

Hans kontrakt hos DR SymfoniOrkestret varer foreløbig  
indtil 2020. Med sit danske orkester kaster han sig med stor 
interesse over Carl Nielsens værker, og i øvrigt opfører han især 
megen senromantisk musik og indledte denne koncertsæson  
med Mahlers storslåede Symfoni nr. 8, der har mange  
hundrede medvirkende.

Den senromantiske musik udgør også en betydelig del af  
Fabio Luisis indspilninger. Nogle af hans nyeste udgivelser, 
indspillet i Zürich, er Rimskij-Korsakovs orkesterværk 
Sheherazade og et dobbeltalbum med operaouverturer af  
Verdi. Luisi har også planer for indspilninger af senromantisk 
musik med DR SymfoniOrkestret.

Fotograf: Barbara Luisi

• Fabio Luisi
• Italiensk dirigent, født 1959 i  
 Genova
• Chefdirigent for 
 DR SymfoniOrkestret siden 2016
• Er desuden chefdirigent for  
 Zürich Operaen 

Fabio Luisi
Dirigent

Luisi & Beethovens 5. 
Dirigent
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Den kinesiske slagtøjsspiller Li Biao bor skiftevis i Beijing og Berlin 
og er altså en inkarnation af vor tids bro mellem øst og vest. Både i 
Beijing og Berlin underviser han som professor på konservatoriet, 
og i Berlin har han også sit eget ensemble, Li Biao Percussion 
Group, som han grundlagde i 2005.

Li Biao er selv uddannet på Konservatoriet i Beijing, hvor han var 
så dygtig, at den kinesiske regering tillod, at han som den første 
kinesiske slagtøjsmusiker blev sendt udenlands for at studere 
videre. Først ved det berømte Tjajkovskij Konservatorium i 
Moskva og derefter på Musikakademiet i München, hvor han i 
1990’erne studerede hos slagtøjsmesteren Peter Sadlo.

Han har gennem årene optrådt i nærmest enhver tænkelig 
sammenhæng. Spillet solo, duo, i ensembler og med orkestre 
og arbejdet med både kinesisk og vestlig musik. Det er blevet til 
koncerter i over 70 lande, og hvad den vestlige musik angår har 
han spillet sammen med verdensberømte dirigenter som Mstislav 
Rostropovitj og Christoph Eschenbach.

I Kina bor der mange mennesker, og publikum er tilsvarende 
stort, så Li Biao er vant til at optræde for enorme skarer. Han 
har grundlagt Bejing Percussion Festival, og spillede for sit 
største publikum nogensinde, da han med Li Biao Percussion 
Group optrådte ved den storslåede afslutningsceremoni til OL 
i Beijing 2008.

• Li Biao
• Kinesisk slagtøjsspiller, født i 
 Nanjing 
• Solokarriere i både Kina, Europa   
   og Amerika

Li Biao
Slagtøj

Luisi & Beethovens 5. 
Solist



NY SÆSON 
MED  
DR SYMFONI 
ORKESTRET

Køb billetter til den nye sæson  
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DR 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.


