
Torsdag 14. december 2017 kl. 19.30
Fredag 15. december 2017 kl. 19.30

LUISI &   
BEETHOVENS 7.

DR SymfoniOrkestret
Fabio Luisi, dirigent
Lasse Mauritzen, horn



DR Koncerthuset 2017/18 2
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DR Koncerthuset  
koncertsalen
 
DR SymfoniOrkestret
 
Fabio Luisi  
dirigent 
 
Lasse Mauritzen 
horn
 
Christina Åstrand 
koncertmester
 
Torsdagskoncerten sendes 
direkte i P2 Koncerten 
og genudsendes søndag 
24. december kl. 12.15. 
Koncerten torsdag optages til 
TV og sendes på DR K søndag 
4. marts 2018 kl. 20.00. 
 
 
 
 
 
 
Mød musikken 
Der er koncertintroduktion  
kl. 18.30 i koncertsalen med 
P2-værten Mathias Hammer,  
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

Luisi & Beethovens 7.
Program

ARNOLD SCHÖNBERG (1874-1951) 
Verklärte Nacht for strygerorkester,  
opus 4 (1899, rev. 1917 og 1943) 
 
Varighed: ca. 30´ 
 
 
RICHARD STRAUSS (1864-1949) 
Hornkoncert nr. 1, Es-dur, opus 11 (1882-83)  
 
 I Allegro 
 II Andante  
 III Allegro 
 
Varighed: ca. 15´  
 

 
PAUSE (30’) ca. 20.20
 
 
 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
Symfoni nr. 7, A-dur, opus 92 (1811-12) 
 
 I Poco sostenuto – Vivace  
 II Allegretto 
 III Presto 
 IV Allegro con brio 
 
Varighed: ca. 40´ 

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Producent: Curt Kollavik Jensen

Producer: Andreas Neubronner
Musikteknik: Peter Bo Nielsen 
Produktionsleder: Adam Stadnicki

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS
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ARNOLD SCHÖNBERG: VERKLÄRTE NACHT

Bag strygerstykket Verklärte Nacht (Forklarelsens nat) ligger et digt med 
samme titel. Det er skrevet af Richard Dehmel og er så godt, at det fortjener 
at blive trykt ved enhver opførelse af musikken. Men komponisten Arnold 
Schönberg brød sig ikke om, at de to værker blev koblet for tæt sammen. 
Han mente ikke, at musikken var en ’oversættelse’ af digtet.

I digtet beskriver Dehmel et elskende par, der vandrer i den kolde nat. Bange 
og nervøst går kvinden til bekendelse: ”Jeg bærer et barn, men ikke dit”, 
 fortæller hun og afslører, at hun gav sig hen til en fremmed, før hun mødte 
den mand, hun nu elsker. Hendes elsker svarer storsindet og trøstende, at 
barnet vil blive som et barn af deres kærlighed. “Du hast mich selbst zum 
Kind gemacht” (Du har selv gjort mig til et barn), siger han, og hans kærlighed 
vender nattens mørke til forklarelsens lys.

Inden Schönberg blev berømt og berygtet for at skrive radikal tolvtone
musik omkring 1. Verdenskrig, skrev han i en anderledes, senromantisk stil. 
Verklärte Nacht fra 1899 er et af mesterværkerne fra denne tidlige periode. 
Et intenst og ekstremt udtryksfuldt stykke, der er formet i én lang sats på en 
halv times tid. 

Selv om Schönberg ikke ville understrege forbindelsen mellem digt og musik, 
er der ingen tvivl: Musikkens vandring fra mørke til lys svarer helt til digtets 
form. Man kan også finde fem ’satser’ i musikken, svarende til digtets fem 
 strofer. Og de afgørende, tilgivende ord kan høres tydeligt halvvejs inde i  stykket, 
hvor musikkens forkrampede holdning afløses af en klar og stærk hymne.

Verklärte Nacht er et stærkt udtryk for de brud, der foregik i 1890’ernes 
Europa. Synet på menneskets psyke og seksualitet var under forvandling, og 
Verklärte Nacht skabte i både poesi og musik kunst over den nye tankegang. 
Det var publikum bestemt ikke parat til at høre så eksplicit: Digteren Richard 
Dehmel blev trukket i retten, anklaget for usædelighed, og Schönbergs 
 musikalske udlægning vakte skandale ved uropførelsen i Wien, 1902. 

RICHARD STRAUSS: HORNKONCERT NR. 1 

Richard Strauss voksede op med hornet. Hans far var solohornist i 
Hofkapellet i München og berømt viden om for sit spil. Påvirkningen gik 
naturligvis videre til sønnen, for Richard Strauss var allerede som ung et 
stort musikgeni. At lytte til faderens daglige hornøvelser satte sine spor, og 
som nybagt student skrev han en hornkoncert til sin fars 60årsfødselsdag.

Af Jens Cornelius

Den tyske digter 

Richard Dehmel (1863-

1920) inspirerede ikke 

kun Schönberg men 

også komponister 

som Sibelius, Reger, 

Webern, Richard 

Strauss, Alma Mahler 

– og såmænd også 

danske Ludolf Nielsen.

Verklärte Nacht er 

oprindeligt skrevet 

som kammerværk for 

seks enkelte strygere. 

I 1917 bearbejdede 

Schönberg stykket, 

så det kan spilles 

for et større 

strygerensemble.

Luisi & Beethovens 7. 
Musikken



DR Koncerthuset 2017/18 4Luisi & Beethovens 7.
Musikken

Strauss’ Hornkoncert nr. 1 er altså et ungdomsværk, og det lyder mere 
 konservativt end de vilde, eksperimenterende værker, som han 1520 år 
senere blev berømt for – og vakte skandale med. I den første hornkoncert 
er det stadig den tyske højromantik, der er forbilledet. Men inden for stilens 
vante rammer udfolder Strauss et fornemt håndværk og en stor kreativitet.

Hornet har fra tidernes morgen været forbundet med jagt, potens og selvsikre 
signaler. Det er med denne velkendte karakter, hornet indleder koncerten. 
Derefter præsenterer den et smukt og sangbart motiv for at vise en helt 
anden side af sig. De to kontrasterende udtryk vokser i løbet af satsen, uden 
at harmonien dog bliver brudt.

Koncertens tre satser spilles uden pauser. I andensatsen hører man den 
romantiske skovstemning, som hornet ikke mindst i 1800tallets musik var 
fast repræsentant for. Ikke kun gennem jagthornssymbolikken. Man hørte 
simpelthen skovens magiske dybde udtrykt i hornets klang, der på samme 
tid er stærk og fjern. Og i den tyske romantik blev skoven opfattet som 
 himlen på jorden, hvor man kunne finde den tyske sjæl.

Sidstesatsen i koncerten er en virtuos finale, der ikke bare viser Strauss’ 
 flydende pen, men også skal være et opvisningsnummer for solisten. 
Desværre løb Strauss ind i en generationskonflikt, for hans far syntes  
finalen var alt for vanskelig at spille!

Mange år senere vendte Strauss som gammel mand tilbage sin ungdom, 
både sin ungdoms musikalske stil og de værker han havde skrevet dengang. 
Mens 2. Verdenskrig rasede, levede Strauss en stilfærdig oldingetilværelse 
og komponerede skøn musik, der benægtede verdens gang udenfor. I 1942 
skabte han en smuk, lyrisk Hornkoncert nr. 2 – skrevet 59 år efter den første. 
Også den tilegnede han sin far.

LUDWIG VAN BEETHOVEN: SYMFONI NR. 7 

Ved en koncert på Wiens Universitet i december 1813 dirigerede Beethoven 
to nye orkesterværker: Symfoni nr. 7 og krigsspektaklet Wellingtons sejr. 
Overskuddet fra koncerten gik til de sårede østrigske tropper, der netop 
havde vundet over Napoleons hær. Publikum var beruset over sejren, og de 
to optimistiske værker blev modtaget med enorm begejstring. Den aften var 
en af de største succeser i Beethovens liv. 

Symfoniens timing var dog rent og skært held, for den har ikke noget med 
krigslykken at gøre. Faktisk havde den ventet på en opførelse i halvandet år. 
Alligevel følte publikum, at symfoniens kraft talte direkte til deres situation. 

Richard Strauss’ 

Hornkoncert nr. 1 er 

den mest opførte af 

alle hornkoncerter  

fra 1800-tallet. 
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Og netop den berusende virkning har musikken beholdt lige til i dag, mere 
end 200 år efter at symfonien blev spillet første gang.
 
Førstesatsen begynder med en langsom introduktion, der er en af den flotteste 
og mest effektive, Beethoven skrev. Den akkumulerer så megen energi, at 
fjederen forbliver spændt og har energi nok til resten af værket. Det hurtige 
afsnit, der følger efter introduktionen, er så flyvende, at det kunne være en 
fyrig finalesats.

Andensatsen har karakter af sørgemarch. Men vi er ikke til en almindelig 
begravelse: Tempoet er pudsigt nok Allegretto, altså ’temmelig hurtigt’. 
Efterhånden som satsens seks variationer skrider frem, opsamles der en 
enorm energi. Sådan bruges musikken også med stor, opspændende virkning 
i den Oscarbelønnede film Kongens store tale, hvor marchen spilles som oplæg 
og underlægning til den engelske konges afgørende tale til befolkningen.

Til sidst følger to satser, der prøver at overgå hinanden i livsglæde og oversta
dighed. Finalen smælder som en svedig folkedans, og myten om den gnavne 
Beethoven er langt, langt væk. 

”Dansens apoteose” kaldte Wagner denne ekstatiske musik. En aften 
demonstrerede Wagner faktisk, at man godt kan danse til symfonien. Hans 
svigerfar, den store komponist Liszt, spillede klaver til. Det må have været et 
af musikhistoriens store, glade øjeblikke!

Symfoniens vilde kropslighed var et chok for datidens mere konservative 
lyttere. Komponisten Carl Maria von Weber mente, at Beethoven nu var 
”klar til galeanstalten”, mens pianisten Friedrich Wieck sagde, at musikken 
måtte være skrevet i dybt beruset tilstand. Langt op i 1900tallet havde den 
holdning støtte fra mange musikere, bl.a. den engelske dirigent Thomas 
Beecham, der sagde: ”Hvad skal man stille op med den finale? Det lyder som 
en hel flok yakokser, der hopper rundt.”

Andensatsen af 

symfonien blev så  

populær på Beethovens 

tid, at man begyndte 

at opføre den som 

selvstændigt værk – 

og endda indskyde 

den i andre af hans 

symfonier.
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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 58årige italiener er født i Genova og uddannet som pianist 
og dirigent. Han deler sin karriere mellem opera og orkester
musik – og mellem flere faste stillinger. Udover posten hos DR 
SymfoniOrkestret er han chefdirigent for Zürich Operaen, og 
til næste år tiltræder han desuden stillingen som musikchef for 
Operaen i Firenze.

Fabio Luisis kontrakt hos DR SymfoniOrkestret varer foreløbig 
indtil 2020. I indeværende og næste koncertsæson dirigerer han 
megen senromantisk musik, som er et af hans specialer. Det kræver  
en virtuos teknik og et røntgensyn på de komplicerede og farve
stærke partiturer. 

Den senromantiske musik udgør også en betydelig del af Luisis 
indspilninger. Hans nyeste udgivelse, indspillet i Zürich, er et 
dobbeltalbum med ouverturer af Verdi, og de seneste år har 
han også udgivet Bruckners Symfoni nr. 8, Rakhmaninovs 
klaverkoncerter og RimskijKorsakovs symfoniske digtning 
Sheherazade. Luisi har også planer for indspilninger med DR 
SymfoniOrkestret.

Tidligere har Fabio Luisi været chefdirigent for bl.a. Wiener 
Symfonikerne, Radiosymfoniorkestret i Leipzig og Dresdens 
Statskapel og førstedirigent ved Metropolitan Operaen. 

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.”

Fotograf: Barbara Luisi

Fabio Luisi
Dirigent

Luisi & Beethovens 7.
Dirigent

• Fabio Luisi

• Italiensk dirigent, født 1959  

 i Genova

• Chefdirigent for   

 DR SymfoniOrkestret siden 2016

• Er desuden chefdirigent for 

 Zürich Operaen
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Lasse Mauritzen er 1. solohornist i DR SymfoniOrkestret. Den 
post har han haft siden 2006, og i mange orkesterværker har 
publikum kunnet nyde hans ubesværede og smukke spil fra 
horngruppens placering bagest til venstre i orkestret. I aften får 
vi lejligheden til at lytte til Lasse Mauritzen i forreste række, når 
han er solist foran sit eget orkester.
 
Lasse Mauritzen har spillet horn, siden han var otte år. Det hele 
begyndte i Tivoligarden, hvor Lasse oprindeligt havde ønsket 
at spille tromme. Da det ikke kunne lade sig gøre, lykkedes det 
ved den legendariske underholdningsdirigent Teddy Petersens 
mellemkomst at få sat Lasse i gang med hornet. 

Samtidig med ’skoleårene’ i Tivoligarden fik Lasse Mauritzen privat 
undervisning af bl.a. solohornisterne Bjørn Fosdal og Ola Nilsson. 
Han er også blevet undervist af Hugh Seenan, tidligere solohornist i 
London Symfoniorkester, og faktisk fik Lasse sin første orkesterstilling 
uden overhovedet at have sat sine ben på et musikkonservatorium.  
Det var i DR UnderholdningsOrkestret, hvor han begyndte, mens 
han stadig kun var teenager. 21 år gammel vandt han pladsen 
som 2. solohornist i Det Kongelige Kapel, og der spillede han 
indtil 2006, hvor han blev 1. solohornist i DR SymfoniOrkestret.

Ved siden af sin solostilling i DR SymfoniOrkestret er Lasse 
Mauritzen en efterspurgt gæst hos Londons bedste orkestre.  
I  perioden 20062011 var han ’guest principal’ (gæstesolohornist)  
hos først BBC Symfoniorkester og derefter det berømte 
Philharmonia Orkester.

Som solist har Lasse Mauritzen optrådt med bl.a. Det Kongelige 
Kapels Kammerorkester, og han er desuden en flittig kammer
musiker. Han spiller bl.a. sammen med cellisten Andreas Brantelid 
og klarinettisten Martin Fröst og er med i den nystartede Reinhold 
Friedrich Brass Quintet. Derudover danner han sammen med fire 
kolleger fra DR SymfoniOrkestret Danish National Wind Quintet. 

Lasse Mauritzen underviser desuden på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium.

Fotograf: Per Morten Abrahamsen

• Lasse Mauritzen, f. 1975

• Siden 2006 ansat som   

 1. solohornist i  

 DR SymfoniOrkestret

Lasse Mauritzen
Horn

Luisi & Beethovens 7.
Solist



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
Beckett-Fonden
Oticon Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat
Statens Kunstfond
Toyota-Fonden
S.C. Van Fonden
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Damco. Global logistics. Individual solutions.

drkoncerthuset.dk
drsymfoniorkestret.dk

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

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 email: book1bord@dr.dk eller telefonisk på 
35206360 (hverdage 1216).

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: 

 l  Download gratis “Zerved” (via appstore eller   
  Google Play)
 ll  Bestil og betal
 lll  Hent din drink i vores “Zervedbar”

Parkeringen: Vi har fået nyt parkeringssystem, der
er forudbetalt. Det vil sige, at man køber en Pbillet 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 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 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.


