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GÖTEBORG SYMFONIKERNE
Program

RICHARD STRAUSS (1864-1949)      
Rosenkavaler-suite (1945)  
 
Varighed: ca. 22’ 
 
 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)     
Klaverkoncert nr. 4, G-dur, opus 58 (1808) 
  
 I    Allegro moderato 
 II   Andante con moto 
 III  Rondo: Vivace  
  
Varighed: ca. 35’ 

 
PAUSE (30’) ca. 20.30   
 
 
JEAN SIBELIUS (1865-1957) 
Symfoni nr. 1, e-mol, opus 39 (1898-99)  
 
 I    Andante, ma non troppo – Allegro energico 
 II   Andante (ma non troppo lento) 
 III  Scherzo: Allegro 
 IV  Finale (quasi una Fantasia): Andante – Allegro molto 
 
Varighed: ca. 40´ 
 
 

Fredag 16. marts kl. 19.30
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Rosenkaveler-suite
Richard Strauss’ store opera Rosenkavaleren er et kærlighedseventyr 
fra aristokratiet om en marskalinde, hendes unge elsker Octavian, 
skønjomfruen Sophie og den klodsede, elskovssyge baron von Ochs. 

Musikalsk set mixer Strauss to verdener fra fortiden: Mozarts æra i 
1700-tallet og wienervalsens storhedstid fra midten af 1800-tallet. Denne 
’retro-stil’ var en stor overraskelse, da operaen kom frem i 1911, for Strauss 
var ellers berygtet som en musikalsk vildmand.

Rosenkavaleren varer fire timer og er så elegant og melodiøs, at den står højt 
på favoritlisterne. Men man kunne måske finde en nemmere måde at nyde 
den forførende musik? Sådan tænkte dirigenten Artur Rodzinski i 1944, da 
han lavede en koncertsuite med uddrag af operaen. Uden sangere – og uden 
at spørge Richard Strauss først. 

Suitens indledende del er taget fra operaens svulmende forspil. Det er 
erotisk musik, som med tvivlsom diskretion gør det ud for den heftige 
elskovsscene mellem Marskalinden og Octavian, der har fundet sted inden 
tæppet går op. Operaens første scenebillede viser de to i en uglet seng.

Så følger duetten mellem Octavian og Sophie, som her ’synges’ af en obo 
og et valdhorn. Octavian er på vegne af baron von Ochs sendt hen for at 
forære Sophie en sølvrose som kærlighedserklæring, men i stedet forelsker 
de to unge sig ved første blik. Og midt i det hele tramper den tåbelige baron 
forstyrrende ind. 

Næste afsnit begynder med en stilfærdig vals, som i rigtig wienerstil kædes 
sammen med nye valsetemaer, indtil hele orkestret er samlet. Det afbrydes 
brat af en generalpause, som er det punkt i historien, hvor Marskalinden 
med knust hjerte må se i øjnene, at hun har mistet sin elsker til en yngre 
kvinde, Sophie.

Men suiten skal ende med et brag, og det gør den med en kraftfuld vals, 
der portrætterer den balstyriske baron von Ochs og livets evigt snurrende 
kærlighedskarrusel.

Af Jens Cornelius

Rosenkavaleren var 

Strauss’ femte opera. 

Den kom efter de meget 

voldsomme og brutale 

operaer Salome og 

Elektra

Richard Strauss
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Beethoven forandrede en hel musikalsk genre, da han i 1808 præsenterede 
sin Klaverkoncert nr. 4 for første gang. Og solisten – det var ham selv.

Beethoven var berømt som både pianist og komponist, og efter alle 
vidneudsagn at dømme var han en forrygende musiker, i hvert fald i sine 
yngre dage. Men så tidligt som i 30-års alderen begyndte han at miste 
hørelsen, og efterhånden blev hans spil mere hektisk. Han måtte give helt 
op, da hans døvhed blev næsten total. Sidste gang, han optrådte som solist, 
var ved en koncert i 1808. Da var han bare 38 år. 

Ved den lejlighed præsenterede han sin nye Klaverkoncert nr. 4, og 
publikum opfattede den straks som hans hidtil bedste. Den status har 
klaverkoncerten nok også hos mange lyttere i dag, selv om nr. 5 med det 
prangende tilnavn Kejserkoncerten også er et overvældende værk. 

I Klaverkoncert nr. 4 gennemfører Beethoven sine idéer med et suverænt 
overskud. Tag bare indledningen af koncerten, hvor klaveret på listefødder 
sætter musikken i gang helt alene. Aldrig før havde man hørt en klaver-
koncert begynde med så indadvendt og elegant poesi. Førstesatsen udvikler 
sig til en lyrisk dialog, noget ganske anderledes end den sædvanlige 
kappestrid mellem solist og orkester, man normalt hørte i en klaverkoncert. 

Andensatsen er igen en dialog, denne gang udformet som en retorisk 
konflikt mellem to modsatte temperamenter. Beethoven vender de 
traditionelle roller om, så solisten er den forsonende part, mens orkestret 
er en udfarende og truende magt. Det er en usædvanlig sats, der har fået 
mange til at tænke over, om der er en konkret ’handling’ eller et billede bag 
musikken. Et af forslagene er Det Gamle Testamentes fortælling om David, 
der med sin skønne sang beroliger den sortsynede kong Saul. Et symbol på 
kunstens helbredende kræfter. 

På virkelig elegant og underfundig vis glider denne langsomme mol-sats 
over i finalen, som er i dur. Strygerne spiller ganske tyst et iørefaldende 
tema, som klaveret besvarer på herlig underspillet vis. Først derefter retter 
musikken sig ind, så Beethoven klart kan præsentere den opløftende 
afslutning på et af hans mest beåndede værker.

Klaverkoncert nr. 4
Ludwig van Beethoven

I noderne til 
Klaverkoncert nr. 4 
skriver Beethoven 
for første gang også, 
hvordan pedalerne  
– en ny opfindelse 
dengang – skal bruges.
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Det brede publikum ved maratonkoncerten brød sig ikke om det. Først i 
1836, flere år efter Beethovens død, blev koncerten taget op igen. Det var den 
unge og geniale Mendelssohn, der samlede guldet op. Endnu en komponist, 
Schumann, var til stede den aften og fortalte, at han næsten ikke kunne 
trække vejret, mens han og resten af salen hørte den fantastiske musik for 
første gang.

Sibelius’ første bud på en symfoni er anderledes end alle andre i samtiden. 
Han præsenterer et fuldt udfoldet romantisk tonesprog med en helt særlig 
nordisk accent. Da Sibelius begyndte på symfonien i 1898, var Finland i en 
vældig krise. Landet var ikke en selvstændig nation, men et hertugdømme 
under den russiske tsar, og et russisk dekret lagde op til endnu mindre 
selvstændighed for finnerne. 

Sibelius blev en del af selvstændighedsbevægelsen, og han udtalte først 
sin protest ved at skrive musik til nationale sagn og komponere sange med 
patriotiske tekster. Med sin Symfoni nr. 1 viste han, at også den abstrakte 
symfonigenre kunne erobres, og at finsk musik havde stor selvstændighed. 
Budskabet nåede hurtigt ud: Halvanden uge efter uropførelsen af 
symfoniens endelige version i 1900 blev den spillet i Tivolis Koncertsal af 
Helsinki Filharmonikerne.

Symfonien er Sibelius’ længste, for der er meget, han gerne vil sige, selv om 
han endnu kun er ved begyndelsen af sin taletid. De kommende årtier blev 
hans musik mere koncentreret, men i Symfoni nr. 1 giver han sig godt med 
plads til de mange idéer. Men tonesproget er allerede umiskendeligt for 
Sibelius: kraftfuldt, mystisk og med en tiltrækkende, personlig accent. 

Også brugen af orkestrets instrumenter er meget overraskende. Første sats 
viser det allerede fra første takt, for Sibelius lader symfonien begynde med 
en klarinetsolo, akkompagneret af en paukehvirvel. Højst usædvanligt! 
Det sætter scenen for en symfoni, der går uden om mange akademiske 
traditioner, og som med udgangspunkt i en mystisk folketone taler om en 
oprindelighed, der ikke vil lade sig kue. 

Symfoni nr. 1
Jean Sibelius
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Ukueligheden er tydelig i satsens frembrusende, heroiske hovedtema. Her 
er en komponist, der selv vil bestemme. Og efter en hidsig kulmination på de 
dramatiske begivenheder afslutter han overlegent satsen med to knipsede 
strygerakkorder – uden yderligere kommentarer.

Da Sibelius planlagde symfonien, lavede han en kort, skriftlig plan for 
forløbet, og selv om han ikke endte med at følge skemaet, passer det 
oprindelige motto til første sats stadig malende til musikken: ”Der blæser en 
kold, kold vind fra havet”. Sætningen havde Sibelius taget fra en folkevise. 
Og meget passende beskrev en samtidig finsk musikforsker symfoniens 
indledning som ”en karelsk grædekones klagesang”.

Anden sats begynder med et forsigtigt spørgende tema i strygerne, der 
besvares af klarinetterne. Musikken vokser til en sørgmodig fantasi over 
spørgsmål og svar. Variationerne spirer organisk frem, motiver fra første 
sats glider ind i stoffet, og satsen kulminerer i en kort, heftig storm. Til sidst 
falder musikken til ro med det tema, der indledte satsen.

Den korte tredjesats er en heftig scherzo, der med sine hidsige, rustikke 
fraser kunne minde om en stammedans. Sibelius havde studeret folkemusik 
og gamle folkesange i Karelen, der ligger i det østlige Finland, og ligesom i 
hans folkesagnsymfoni Kullervo hører man her en efterklang af fortidens 
hedenskab. Mellemstykket er fredeligt, inden den hurtige del vender tilbage 
og slutter af med masser af pauker.

Finalen samler op på udspillet fra første sats. Det ensomme klarinettema, 
der begyndte hele symfonien, høres igen, men virker denne gang fuld-
stændig anderledes. Det har forvandlet sig til en kollektiv røst i strygerne, 
der med de sidste kræfter kæmper for at holde fællesskabet oppe. Og så 
trækker musikken sig selv op i hårrødderne. Satsens hoveddel samler sig 
i et udfarende tema og en smeltende, forløsende melodi. Sibelius kan med 
næsten arrogant selvsikkerhed sætte punktum på samme måde, som han 
sluttede første sats – med to akkorder, der knipses af strygerne. Som en 
udfordring, et provokerende spørgsmål til en modstander: Mig kan du ikke 
skræmme.

Symfonien blev 
Sibelius’ internationale 
gennembrud. ”Det er 
et værk, der går nye 
veje – eller rettere sagt: 
Stormer fremad som en 
beruset gud”, skrev en 
tysk anmelder.

GÖTEBORG SYMFONIKERNE
Musikken
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Santtu-Matias Rouvali

•  Santtu-Matias Rouvali

•  Finsk dirigent, født 1985 i Lahti

•  Chefdirigent for Göteborg 

Symfonikerne & Tampere 

Filharmonikerne

Fotograf: Kaapo Kamu

Den finske dirigent Santtu-Matias Rouvali begyndte sidste år på 
posten som chefdirigent for Göteborg Symfonikerne. Et frisk valg 
– dels fordi han kun er 32 år (en lav alder for en stor dirigent!), 
og dels fordi han er en original fortolker og i det hele taget har en 
uortodoks tilgang til arbejdet med musikken.

Han kommer fra en musikerfamilie og uddannede sig først som 
slagtøjsspiller. Som 22-årig skiftede han til dirigentstudiet og fik 
undervisning af de største finske kapaciteter: Leif Segerstam, 
Jorma Panula og Hannu Lintu. I 2013, blot 27 år gammel, fik han 
fast arbejde som chefdirigent for Tampere Filharmonikerne og 
tog samtidig fat på en fireårig periode som 1. gæstedirigent for 
Copenhagen Phil. 

Et stort talent var blevet opdaget, og næste tilbud kom fra 
Göteborg Symfonikerne – det svenske nationalorkester – der 
ville have Rouvali som chefdirigent. Han tiltrådte i 2017 og har 
store planer for det traditionsrige orkesters fremtid. Bl.a. skal der 
opføres mange nordiske værker, både nye og gamle, og der skal 
også laves en komplet indspilning af Sibelius’ syv symfonier. 

Sidste år blev Santtu-Matias Rouvali desuden udnævnt til  
1. gæstedirigent for det berømte London-orkester Philharmonia 
Orchestra. Og udover koncerterne med sine tre faste orkestre i 
tre forskellige lande er hans kalender fyldt op med gæsteoptræ-
dener hos bl.a. Gewandhaus Orkestret i Leipzig, det Franske 
Radiosymfoniorkester og München Filharmonikerne. Han 
er også efterspurgt i USA og har bl.a. dirigeret Los Angeles 
Filharmonikerne.
 
Med Tampere Filharmonikerne og violinisten Baiba Skride har 
han indspillet violinkoncerterne af Carl Nielsen og Sibelius. 

Dirigent
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Hélène Grimaud

•  Hélène Grimaud

•  Fransk pianist, født 1969  

i Aix-en-Provence

•  Har i snart tre årtier haft  

en verdensomspændende  

solistkarriere

Fotograf: Mat Hennek/Deutsche Grammophon

GÖTEBORG SYMFONIKERNE
Solist

Den franske pianist Hélène Grimaud er i denne koncertsæson 
tæt forbundet med Göteborg Symfonikerne som dets Artist-in-
residence, altså ’husmusiker’. 

Hun en af vor tids mest originale pianister – en personlighed, der 
ikke er nem at sætte etiket på. Kendt for at udfordre både sig selv 
og sit publikum med sine fortolkninger og for at bruge stor energi 
på at arbejde for naturbeskyttelse og menneskerettigheder.

Hélène Grimaud er født i Aix-en-Provence og begyndte at spille, 
da hun var syv. 13 år gammel blev hun optaget på konservatoriet 
i Paris, og hun fik sit internationale gennembrud i 18-års alderen. 
Allerede i så ung alder lå verden åben for hende, og der kom 
invitationer fra de bedste dirigenter og koncertsale. 

Siden har hun optrådt med bl.a. Berliner Filharmonikerne, 
Concertgebouw Orkestret, Skt. Petersborg Filharmonikerne og 
dirigenter som Claudio Abbado, Valerij Gergjev – og Fabio Luisi, 
som hun i januar var på turné med. Den finske dirigent Esa-Pekka 
Salonen beskriver hende som ”en meget særlig kombination af et 
stærkt intellekt og stærke følelser”, og i Frankrig er hun udnævnt 
til Ridder af Æreslegionen. 

Men der er også andre sider af Hélène Grimaud end de musikalske. 
Efter at have slået sig ned i USA fik hun noget af en åbenbaring 
af at opleve vilde ulve, og i 1996 grundlagde hun sit eget Wolf 
Conservation Centre i staten New York. Her oplever titusinder 
af gæster hvert år de imponerende dyr og lærer om de miljøfarer, 
der truer dem. 

Som om det ikke var nok til at få tiden til at gå, har Hélène 
Grimaud også udgivet to romaner og en selvbiografi, og hun er et 
engageret medlem i foreningen Musicians for Human Rights. En 
stærk passion er altid på spil, og den møder man også på hendes 
mange albums. Hendes seneste indspilning hedder Water og er 
en collage af klassiske klaverstykker og elektronisk musik.

Klaver
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Göteborg 
Symfonikerne

GÖTEBORG SYMFONIKERNE
Orkestret

Göteborg Symfonikerne (Göteborgs Symfoniker) er Sveriges 
nationalorkester og har helt tilbage fra de tidlige år været et af 
Nordens allerbedste symfoniorkestre. Orkestret er grundlagt i 
1905. To år senere foretog man et visionært valg ved at ansætte 
komponisten Wilhelm Stenhammar som dirigent. Han var 
Sveriges dristige nye stemme i den klassiske musik, både som 
dirigent, pianist og komponist, og han gjorde Göteborg til 
centrum for nordisk musik. Han inviterede ofte Sibelius og Carl 
Nielsen til Göteborg for at dirigere deres egne værker.

En anden vigtig person i orkestrets historie var den svenske 
dirigent Tor Mann, der i 1920’erne og 1930’erne fortsatte arven 
fra Stenhammar. I nyere tid har orkestret haft en imponerende 
periode under ledelse af Neeme Järvi fra Estland, der med 
sine utallige pladeindspilninger og udlandsturnéer slog fast, at 
Göteborg Symfonikerne hører til i den internationale topklasse. 
Järvi havde chefdirigentposten helt til 2004. 

De senere år har stjernedirigenter som Kent Nagano og Gustavo 
Dudamel anført orkestret, men med valget af unge Santtu-Matias 
Rouvali er man vendt tilbage til at have en nordisk chefdirigent 
– og vendt tilbage til orkestrets rødder som et af verdens førende 
indenfor Sibelius’ musik.

I dag er Göteborg Symfonikerne også pionerer indenfor digital 
formidling. På orkestrets webkanal GSOplay kan man som digital 
abonnent overvære alle koncerterne direkte eller forskudt.

Siden 1997 har Göteborg Symfonikerne haft den hæderfulde 
titel som Sveriges nationalorkester. Orkestret har 109 fastansatte 
musikere og har hjemme i det smukke Göteborgs Konserthus, en 
funkisbygning fra 1935, der er berømt for sin gode akustik.

•  Göteborg Symfonikerne

•  Sveriges nationalorkester, 

grundlagt 1905
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VIOLIN I
Per Enoksson, koncertmester
Sara Trobäck, koncertmester
Vlad Stanculeasa
Justyna Jara
Claire Dolby
Nicola Boruvka
Mats Enoksson
Helena Frankmar
Bengt Gustafsson
Annika Hjelm
Cecilia Hultkrantz
Helena Kollback Heuman
Lotte Lybeck
Hans Malm
Joel Nyman
Ann-Christin Raschdorf
Kristina Ryberg
Charlotta Grahn Wetter

VIOLIN II 
Terje Skomedal
Åsa Rudner
Per-Olof Appelin
Hanna Austern
Pernilla Carlzon
Jan Engdahl
Pierre Guis
Leonard Haight
Mattias Johansson
Annika Kroon
Jan Lindahl
Samuel Runsteen
Thord Svedlund
Ellen Hjalmarson
Daina Mateikaite

BRATSCH
Lars Mårtensson
Tuula Fleivik Nurmo
Malgorzata Blaszczyk
Susanne Brunström Stighäll
Karin Claesson
Nils Edin
Henrik Edström
Laura Groenestein-Hendriks
Naja Helmer
Daniel Lee
Magnus Lundén
Kejo Millholm
Ellinor Rossing
Minna Svedberg

CELLO
Ernst Simon Glaser
Claes Gunnarsson
Johan Stern
Jun Sasaki
Pia Enblom
Paula Gustafsson Apola
Antonio Hallongren
Oscar Kleväng
Karin Knutson
Anders Robertson 
Petra Lundin

KONTRABAS
Hans Adler
Bo Eklund
Jan Alm
Charles DeRamus
Håkan Ehrén
Marc Grue

Musikere
Göteborg Symfonikerne
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Erik Mofjell
Jenny Ryderberg
Harish Kumar

FLØJTE
Anders Jonhäll
Håvard Lysebo
Tina Ljungkvist
Marjolein Vermeeren

OBO
Mårten Larsson
Björn Bohlin
Gunnar Månberg

KLARINET
Urban Claesson
Selena Markson-Adler
Robert Hegg
Romola Smith

FAGOT
Ole Kristian Dahl
Kaitlyn Cameron
Romain Lucas
Oddmund Ökland

HORN
Lisa Ford
Katherine Wooley
Dick Gustavsson
Ingrid Kornfält Wallin
Krister Petersson

TROMPET
Bengt Danielsson
Per Ivarsson
Paul Spjuth

TROMBONE
Lars-Göran Dimle
Endre Vetås
Jens Kristian Søgaard 
TUBA
Morten Agerup

KLAVER
Erik Risberg

HARPE
Erik Groenestein-Hendriks
Patrizia Carciani

PAUKER & SLAGTØJ
Hans Hernqvist
Martin Ödlund
Roger Carlsson
Fredrik Björlin
Kenneth Franzén
Lúcia Silva

GÖTEBORG SYMFONIKERNE
Musikerliste
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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.


