
Torsdag 21. december 2017 kl. 19.30

JOHANNES’ ÅBENBARING
DR SymfoniOrkestret
DR KoncertKoret
Fabio Luisi, dirigent
Herbert Lippert, tenor (Johannes) 
Christof Fischesser, bas (Guds stemme)
Simona Šaturová, sopran 
Marianna Pizzolato, alt
Mauro Peter, tenor
Tareq Nazmi, bas
Michael Schönheit, orgel



DR Koncerthuset 2017/18 2

Torsdag 21. december kl. 19.30 
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dirigent 
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korsyngemester
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koncertmester
 
Koncerten sendes direkte 
i P2 Koncerten og kan 
genhøres på  
dr.dk/p2koncerten 
 
 
 
 
 
 
Koncerten bliver filmet til 
senere digital udgivelse. 
 
Mød musikken 
Der er koncertintroduktion 
kl. 18.30 i koncertsalen med 
P2-værten Esben Tange, 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
Kunstnerisk leder for DR KoncertKoret: 
Michael Emery
Producent: Karen Skriver Zarganis

Producer: Andreas Neubronner
Musikteknik: Mikkel Nymand 
Produktionsledere: Henrik Overgaard 
Kristensen & Cecilie Honoré

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

Johannes’ Åbenbaring  
Program

FRANZ SCHMIDT (1874-1939) 
Bogen med de syv segl (1935-1937) 
Fra Johannes’ Åbenbaring 
 
 Solister: 
 Herbert Lippert, tenor (Johannes) 
 Christof Fischesser, bas (Guds stemme) 
 Simona Šaturová, sopran 
 Marianna Pizzolato, alt 
 Mauro Peter, tenor 
 Tareq Nazmi, bas 
 Michael Schönheit, orgel 

 
PAUSE (30’) ca. 20.30  
 
 
Koncertens samlede varighed inkl. pause: ca. 2 timer og 25 min. 
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Kære publikum  
Velkommen til en aften, som DR SymfoniOrkestret og chefdirigent Fabio 
Luisi har set frem til længe. Den første danske opførelse i adskillige årtier af 
et fascinerende storværk, som kun ganske få her i salen – orkestret og mig 
selv inklusive – kender på forhånd.

Lige fra den allerførste gang, Fabio Luisi oplevede DR SymfoniOrkestret 
i 2010, har han drømt om at opføre Franz Schmidts Bogen med de syv segl 
med netop vores orkester. For det første er det et værk, han er dybt betaget 
af – og for det andet kræver musikken en særlig orkesterlyd og ikke mindst 
en korklang, som det ifølge Luisi kun er få kor og orkestre i verden, der kan 
levere på niveau med DR SymfoniOrkestret og DR KoncertKoret.

Bogen med de syv segl er et af de dramatiske højdepunkter i denne 
koncertsæson, hvor vi i DR’s kor og orkestre har troen i fokus. Gennem en 
række storslåede musikværker tager vi gennem hele sæsonen livtag med 
nogle af de stærkeste kræfter i menneskelivet – fra Mahlers 8. symfoni, som 
åbnede sæsonen, til Bachs Juleoratorium for få uger siden – og til foråret 
venter bl.a. James MacMillans nye Lukaspassion og Mahlers store 10. 
symfoni.

I aften tager vi jer med hele vejen til livets yderste grænse, når 
DR SymfoniOrkestret og DR KoncertKoret blænder op for de storslåede 
visioner om Dommedag, som findes i Johannes’ Åbenbaring. Ikke 
ligefrem sød julemusik her i slutningen af december – men musik, der er 
gennemsyret af tro og håb, og som vi synes er en flot optakt til vores største 
højtid.

Efter aftenens store musikalske brag venter orkestrets traditionsrige 
Nytårsgalla allerede i næste uge. Vi glæder os til de tre udsolgte koncerter, 
og inviterer samtidig alle til at se med hjemmefra, når koncerten sendes på 
DR K nytårsaften kl. 20.

God fornøjelse!

Kim Bohr
Chef for DR Kor & Orkestre

Johannes’ Åbenbaring  
Velkomst
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Et oratorium – er det ikke forhistorisk kirkemusik af Bach og Händel? 
Nej, ikke nødvendigvis. Oratorier er der skrevet gennem hundredvis af 
år, og der kommer stadig nye til. Et af de mest overvældende fra det 20. 
århundrede er Bogen med de syv segl (Das Buch mit dem sieben Siegeln) af 
Franz Schmidt.

Franz Schmidt var en af Europas sidste romantiske komponister. Han er 
kun lidt kendt i Danmark, men i sin samtid var han i Tyskland og Østrig 
en af de mest berømte, og der er han aldrig blevet glemt. Hans vigtigste 
værker er fire pragtfulde symfonier og så dette oratorium, der er hans 
største komposition. Efter flere års arbejde blev det færdigt i 1937. 

Udgangspunktet for Bogen med de syv segl er den vision om Dommedag, 
man kan læse i Johannes’ Åbenbaring, den sidste del af Det Nye Testamente. 
Sangteksten er ikke ordret fra Bibelen, men bearbejdet af Franz Schmidt selv. 

Forrest står en tenorsolist, der synger det store parti som Johannes. 
Vorherres stemme er naturligvis en bas. Dertil kommer forskellige 
solopartier og en voldsomt krævende rolle til koret. Orkestret er forstærket 
med orgel, der også spiller to mellemspil solo.

Franz Schmidt var født i det daværende Østrig-Ungarn, nærmere 
bestemt i Bratislava, der dengang hed Pressburg. Som dreng flyttede 
han med sin familie til kejserens by Wien, hvor han forblev resten af sit 
liv. I 1896 blev Franz Schmidt medlem af Wiener Filharmonikerne som 
cellist og spillede under ledelse af Gustav Mahler – en komponist, han 
bestemt er beslægtet med.

Efter 15 år som orkestermusiker sagde Schmidt op for at hellige sig 
kompositionsarbejdet. Han blev også professor på konservatoriet, men 
måtte trække sig med dårligt helbred – hjerteproblemer, ligesom Mahler 
havde haft det. I 1930’erne satte han alle sine kræfter ind på Bogen med de 
syv segl. Det blev færdigt i 1937 og uropført i 1938. Franz Schmidt døde i 
1939, et halvt år før 2. Verdenskrig brød ud.

Bogen med de syv segl 
har kun været opført 
en gang tidligere i 
Danmark. Det var ved en 
koncert i 1987 med DR 
SymfoniOrkestret.

Bogen med de syv segl  
Franz Schmidt 

Af Jens Cornelius
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HANDLINGEN

Oratoriet er udformet i tre dele og varer ca. en time og tre kvarter. Det 
begynder med en prolog. Derefter hører man et mellemspil for orgel. Så 
følger første del, hvor bogens seks første segl brydes, og derefter kommer 
endnu et mellemspil. Til slut anden del, hvor det syvende segl brydes og 
udløser Dommedag. 

Prolog i Himmelen
Prologen begynder med et hornsignal og Johannes’ velkomstord ”Nåde 
være med jer”. Hornets tema spilles syv gange – syv er det hellige tal og 
det gennemgående symbol og måleforhold i værket. Vorherre giver sig 
til kende for Johannes: ”Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden.” 
Musikken går nu i 3/4-takt, tredelt som den hellige treenighed, og vi er i 
C-dur, den rene og grundlæggende toneart. Musikalsk på fast grund, mens 
Johannes fortæller om sine utrolige syner.

Johannes er blevet løftet op, så han er vidne til Guds magtfuldhed i 
Himmelen. Vorherre sidder på sin trone, omgivet af en de 24 ældste samt 
de fire væsener, der symboliserer evangelisterne. I hånden har han Livets 
Bog, der er lukket med syv segl. Franz Schmidt præsenterer her et ’bog-
tema’, der gentages syv gange, stigende fra de dybe kontrabasser op mod 
lysere klange. 

Englene spørger: ”Hvem er værdig til at åbne bogen og bryde dens segl?” 
Den værdige er Kristus, Guds lam, som Johannes ser foran tronen. Franz 
Schmidt beskriver lammet i den pastorale toneart G-dur og med oboen 
som det klassiske hyrdesymbol. Lammet tager bogen fra Guds hånd, og 
alle knæler for ham. ”Du er værdig, for du blev slagtet, og du købte med dit 
blod mennesker til Gud.” Prologen slutter i største pragt med lovprisning 
og et Amen.

1. del: De første seks segl  
Lammet bryder bogens segl ét af gangen. Hver begivenhed beskrives i 
storslåede, dynamiske scener af Franz Schmidt.

Da det første segl brydes, kommer en hvid rytter med bue springende 
frem. Han drager ud fra sejr til sejr, fortæller Johannes. Da det andet 
segl brydes, rider en ildrød hest frem. Dens rytter har et sværd og vil tage 
freden fra menneskene, så de dræber hinanden. Musikken vokser til en 
skrækindjagende krigsscene.



DR Koncerthuset 2017/18 6Johannes’ Åbenbaring  
Musikken

Det tredje segl får en sort hest frem. Rytteren holder en vægt, symbolet 
på dom og retfærdighed, og han afmåler hvede og byg. Franz Schmidt 
indskyder her en duet for en mor og hendes datter, der sulter. De to 
kvinder ved, at de må være standhaftige og vente på frelsen, der er nær.

Det fjerde segl slipper en gustengul hest løs, der rides af Døden. Hele 
dødsriget følger efter ham, og han har magt til at dræbe med sværd, 
sult, pest og vilde dyr. To overlevende på jorden betragter Døden med 
tilbageholdt åndedræt.

Da Lammet bryder det femte segl, dukker en stor skare martyrer 
frem under Herrens alter. De bønfalder Gud for at få at vide, hvornår 
Dommedag vil hævne dem. Gud iklæder dem hvide dragter og fortæller, at 
de må vente endnu en stund – den sidste martyr er endnu ikke død.

Da bryder Lammet det sjette segl, og Dommedag, ’Vredens dag’, bliver 
udløst. Stjernerne falder ned og himlen trækkes væk. Menneskene 
flygter i alle retninger, for ingen kan skjule sig for Gud og Lammets 
vrede. Franz Schmidt illustrerer det med en gigantisk – og ekstremt 
kompleks – fuga for koret.

2. del: Det syvende segl & Dommedag
Da det syvende segl brydes, bliver der stille i Himmelen. Stilheden viser 
Franz Schmidt i en lang passage, hvor orkestret statisk spiller pianissimo. 
På Himmelen  viser sig en kvinde, klædt i solens dragt. På hovedet bærer 
hun en krone af stjerner, og hun føder en søn. Sønnen farer til himmels, og 
kvinden rejser til et hemmeligt sted, som Vorherre har beredt hende. 

Men på Himmelen viser der sig også en drage med syv hoveder. Med sin 
hale fejer den stjernerne væk fra himlen. Nu er der lagt op til den endelige 
kamp mellem godt og ondt. Ærkeenglen Michael kæmper mod dragen, 
Satan, og kaster den ned på Jorden, hvor den forfølger kvinden og hendes 
børn. Kampen afgøres, da den hvide ridder lænker dragen i afgrundens 
dyb. Her skal den være fange i tusind år uden at kunne forføre jordens folk.

Nu får syv engle ved Guds trone overrakt basuner til at påkalde 
undergangens mange ulykker. Blodregn og ild straffer alle syndere. Bjerge 
styrter i havet, solen og månen slukkes, skorpioner vrimler op fra jordens 
indre. Menneskene erkender, at Guds straf er retfærdig.

Da den 7. basun lyder, ophører tiden. Vorherre hersker nu over jorden, der 
alene tilhører ham. Franz Schmidt overgår her sig selv med en mageløs 
korsats, der virkelig er almægtig, lærd og overvældende.
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ET STORVÆRK MED DYB KRISTENTRO

Jord og Himmel er ryddet, og alle mennesker står foran Guds trone, hvor 
de skal dømmes. De, der ikke står nævnt i Livets Bog, kastes i ildhavet og 
må lide døden for anden gang. For de andre er en ny verden klar. Her kan 
de nyde det evige liv, og Vorherres stemme lyder som i begyndelsen: ”Jeg 
er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af 
kilden med livets vand for intet. Lidelse og død skal ikke længere findes”.  

Oratoriet slutter med et kæmpemæssigt Halleluja. Lovsangen afrundes 
af et mandskor, der er fuldkommen overvældet af den gennemlevede 
vision, og Johannes slutter sin fortælling til tonerne af det hornsignal, som 
indledte hele værket.

En komponist kan vel dårligt vælge et mere krævende emne for et 
musikværk end Dommedag, men Franz Schmidts værk har en usædvanlig 
oprigtighed. Gennem Bogen med de syv segl går en dyb kristentro og en tro 
på gamle musikalske principper. Franz Schmidts gendigtning er suverænt 
udført, usvigelig sikker og overbevist i sin tro. 

En af værkets største beundrere er chefdirigent Fabio Luisi. ”Franz 
Schmidts oratorium er et storværk med et meget vigtigt emne, og 
udformningen er virkelig interessant,” siger han. ”Musikken forklarer 
sit emne på meget dramatisk vis, og orgelmellemspillene giver plads til 
refleksioner, hvor alle i salen bliver tvunget til at tænke over, hvad vi 
hører”.
 
”For mig er det et af vigtigste værker for kor og orkester fra det 20. 
århundrede”, siger Fabio Luisi. ”Jeg har opført det mange gange, og 
jeg glæder mig virkelig til at opføre det i Danmark. Det er et af mine 
yndlingsværker.” 
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Fabio Luisi har siden 2016 været chefdirigent for  
DR SymfoniOrkestret. Han er en af verdens førende dirigenter, 
en knivskarp, kræsen musiker, der ikke går på kompromis for at 
opnå det ypperste.

Den 58-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 næste år også posten som 
musikchef for Operaen i Firenze.

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

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.” 
Fabio Luisis 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. Denne sæson indledte han 
med Mahlers storslåede Symfoni nr. 8 med mange hundrede 
medvirkende.

Den senromantiske musik udgør også en betydelig del af Fabio 
Luisis indspilninger. Hans nyeste udgivelser, indspillet i Zürich, 
er Bruckners Symfoni nr. 8 og Rimskij-Korsakovs symfoniske 
digtning Sheherazade. Luisi har også planer for indspilninger af 
senromantisk musik med DR SymfoniOrkestret.

• Fabio Luisi
•  Italiensk dirigent, født 1959 i 

Genova
•  Chefdirigent for DR 

SymfoniOrkestret siden 2016
• Er desuden chefdirigent for   
 Zürich Operaen

Fotograf: Barbara Luisi

Fabio Luisi
Dirigent

Johannes’ Åbenbaring  
Dirigent
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Det store soloparti som Johannes synges af den østrigske tenor 
Herbert Lippert. Han er en af Østrigs kendteste klassiske sangere 
og gennem mange år et hovednavn på Wiens Statsopera. 

Herbert Lippert er født i Linz og var som dreng medlem af 
drengekoret Wiener Sängerknaben. I sin fornemme tenorkarriere 
har han især sunget det tysksprogede repertoire, fra Mozarts 
operaer og Haydns oratorier til Wagner og Richard Strauss. 

Han har gæsteoptrådt på verdens førende operascener 
jorden rundt, og som solist har han optrådt med bl.a. Wiener 
Filharmonikerne og Dresdens Statskapel og sammen med 
dirigenter som Georg Solti og Riccardo Muti. Og så medvirker 
Herbert Lippert på anslået 300 albums, bl.a. en indspilning af 
Bogen med de syv segl, dirigeret af Nikolaus Harnoncourt.

Den tyske bassanger Christof Fischesser har en flot karriere på 
de europæiske operascener. Han var i mange år solist på Berlins 
Statsopera og kom derefter til Zürich Operaen, hvor Fabio Luisi 
er musikchef. De senere år har Christof Fischesser gæsteoptrådt 
på bl.a. Covent Garden, Wiener Statsoperaen og Bastilleoperaen 
i Paris. 

Hans repertoire spænder over alle de store baspartier fra 
Mozart til Wagner og Richard Strauss. Han synger desuden ofte 
koncertværker og oratorier, og Verdis Requiem og Beethovens 
Missa solemnis har han sunget med så fremragende dirigenter 
som Bernard Haitink og Kirill Petrenko. 

I august var Christof Fischesser solist i DR SymfoniOrkestrets 
opførelse af Mahlers 8. Symfoni og i 2015 i Händels Messias, 
begge gange dirigeret af Fabio Luisi.

Fotograf: Jens Fischesser

Herbert Lippert

Christof Fischesser    

Tenor (Johannes)

Bas (Guds stemme)

Johannes’ Åbenbaring  
Solister
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Den slovakiske sopran Simona Šaturová er fra Bratislava – samme 
by som aftenens komponist, Franz Schmidt, blev født i. 
I 1990’erne var hun solist på Prags Statsopera. Siden da har 
hun optrådt freelance på de internationale operascener, især i 
Tyskland og på La Monnaie Operaen i Bruxelles. 

Simona Šaturová synger mest Mozart, men andre af hendes 
vigtigste roller er titelpartiet i Donizettis Lucia di Lammermoor 
og Gilda i Verdis Rigoletto. Sidste år kunne man høre Simona 
Šaturová som solist i DR SymfoniOrkestrets opførelse af 
Beethovens 9. Symfoni, og hun har også optrådt ved Salzburg 
Festspillene og i Carnegie Hall. 

En af de mere særlige opgaver havde hun i 2009, da hun var solist 
ved en koncert for pave Benedikt XVI i Det Sixtinske Kapel.

Mezzosopranen Marianna Pizzolato er fra Italien, og hendes 
repertoire er koncentreret om italiensk opera. Hendes alsidighed 
er stor. Det sidste års tid har hun f.eks. sunget Monteverdis opera 
Poppeas kroning – en af verdens ældste operaer - med dirigenten 
John Eliot Gardiner og hans barokorkester, og hun har sunget 
hovedrollen i Rossinis Italienerinden i Algier på Metropolitan 
Operaen i New York og Rejsen til Reims på Bolsjoj Teatret i 
Moskva. Til næste år synger hun endnu mere Rossini bl.a. i 
Belgien og Frankrig.

Hun har sunget Verdis opera Nabucco sammen med Placido 
Domingo, og hun har været solist i oratorier med dirigenter som 
Lorin Maazel og Riccardo Muti. Pergolesis Stabat Mater har hun 
indspillet sammen med sopranen Anna Netrebko.

Fotograf: Jan Houda

Fotograf: Felix Broede

Simona Šaturová

Marianna Pizzolato  

Sopran

Mezzosopran

Johannes’ Åbenbaring  
Solister
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Tenoren Mauro Peters er 30 år gammel og kommer fra Luzern 
i Schweiz. Som barn sang han i Luzerns Drengekor, og som 
tenor blev han uddannet i München. Siden 2013 har han været 
fastansat ved Operaen i Luzern.

Han debuterede som operasanger i en alder af bare 22 og 
sang de følgende år flere af Mozarts lyriske tenorroller, bl.a. 
Tamino i Tryllefløjten. Det er en rolle, han også sang denne 
sommer på Covent Garden i London. Mozart er faktisk hans 
hovedbeskæftigelse: Cosi fan tutte sang han sidste år ved 
Salzburg Festspillene og Bortførelsen fra seraillet i år på Scala 
Operaen i Milano.

Mauro Peters er en flittig oratoriesolist – han var i 2015 solist 
i Händels Messias her i Koncerthuset – og er desuden meget 
optaget af at synge tyske lieder.  

Bassangeren Tareq Nazmi er opvokset og uddannet i München, 
men kommer oprindeligt fra Kuwait. Han er et af de helt store 
sangtalenter i Tyskland og har haft de verdensberømte sangere 
Christian Gerhaher og Edith Wiens som lærere.

I 2012 blev Tareq Nazmi medlem af talentholdet på den 
Bayerske Statopera, hvor han var indtil sidste år. Her sang han et 
bredt udvalg af roller fra fransk barokopera til Wagner og Strauss. 
Siden 2015 har han sunget på scener i Tyskland og Østrig, f.eks. 
rollen som Leporello i Mozarts Don Juan i Köln og Don Basilio i 
Rossinis Barberen i Sevilla på Berlins Komische Oper.

Som oratoriesolist har Tareq Nazmi været bassolist i bl.a. 
requierne af Mozart og Brahms og denne vinter skal han synge 
Haydns oratorium Skabelsen i en lang række tyske byer.

Fotograf: Franziska Schödinger

Fotograf: Marco Borggreve

Mauro Peters  

Tareq Nazmi      

Tenor

Bas

Johannes’ Åbenbaring  
Solister
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I Bogen med de syv segl er der en ganske særlig rolle til orglet. Den 
udføres i aften af den tyske organist Michael Schönheit. Han 
kommer fra Leipzig, hvor han siden 1986 har haft posten som 
Gewandhausorganist, dvs. organist i det berømte koncerthus 
Gewandhaus. 

Som koncertorganist optræder han sammen med Leipzig 
Gewandshausorkester, og han står for salens årlige serie af 
orgelkoncerter. Derudover er han domorganist i Merseburg ikke 
så langt fra Leipzig, og han er kunstnerisk leder af orgelfestivalen 
sammesteds. 

Michael Schönheit finder også tid til at undervise i orgel på 
konservatoriet i Nürnberg. Som orgelsolist har han gæsteoptrådt 
med bl.a. New York Filharmonikerne og Dresdens Statskapel.

Fotograf: Jens Gerber

Michael Schönheit

DR KoncertKoret  

Orgel

Johannes’ Åbenbaring  
Solister

’Syngemester’ er en gammel 
betegnelse for en sanglærer eller 
leder af en sangskole. Betegnelsen 
bruges stadig på bl.a. Det Kgl. 
Teater og i DR. Syngemesteren 
står for korets indstudering af nyt 
repertoire.

DR KoncertKoret har som Danmarks nationale koncertkor 
vundet stor international anerkendelse inden for stort set alle 
genrer og epoker af den klassiske musik. I fuld opstilling består 
koret af 74 professionelle sangere, som kommer på scenen, når 
publikum skal opleve den store, brede korklang.

DR KoncertKoret optræder som regel sammen med DR 
SymfoniOrkestret, men gennem tiden har koret også optrådt 
sammen med en række andre danske og internationale orkestre 
og ensembler, og man kan også jævnligt opleve koret alene på 
scenen i a cappella kormusik.

Både det klassiske kernerepertoire og den nye musik er vigtigt 
for DR KoncertKoret. Per Nørgårds Symfoni nr. 3 er skrevet 
specielt til koret, og de har opført og indspillet en række værker 
af moderne mestre som Henze, Stockhausen, Ligeti, Berio og 
Penderecki. Siden 2016 har den belgiske dirigent Bart Van Reyn 
været syngemester for DR KoncertKoret.
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Enhver sanger kan fortælle underholdende anekdoter om, 
hvordan det er at indvi ikke-musikere i en sangers erhverv for 
bagefter at blive spurgt: ”Ih, hvor spændende – men hvad er så 
dit rigtige arbejde?” I aften siger vi farvel til en højt respekteret 
kollega, for hvem det at synge i sandhed har været hans rigtige 
arbejde! Poul Emborg, der nu går på pension, har siden 1989 
været et loyalt og engageret medlem af først Radiokoret og 
Radiokammerkoret og derefter DR VokalEnsemblet siden 
grundlæggelsen i 2007.

Poul Emborg er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonser-
vatorium, hvor han senere selv har undervist i både sang og 
korledelse. Som sangpædagog har han undervist og være mentor 
for flere nuværende medlemmer af DR VokalEnsemblet. Pouls 
passion for musik breder sig også ind over fritiden: Han er 
en efterspurgt oratoriesolist, og for de 24 sangere i Det Unge 
Vokalensemble er han en inspirerende dirigent, der guider en ny 
generations kortalenter til prisvindende optrædener – senest som 
finalister ved EBU-konkurrencen Let the Peoples Sing 2017, hvor 
Det Unge Vokalensemble sang for millioner af seere.

Men musikken er kun en del af Poul Emborgs travle liv. Han er 
også biavler, triatlet, maratonløber og en sand ’connaisseur’ når 
det gælder god mad og vin, men det høje motionsniveau sikrer 
den slanke linje. Han er vellidt både i og udenfor DR og har et 
utroligt netværk af venner. På turné kan man altid være sikker 
på, at der er nogen, der vil snakke med ham efter koncerten – og 
så må vi trække ham ind i bussen for at komme hjem!

Tak, Poul! Vi vil savne dig både i DR VokalEnsemblet og DR 
KoncertKoret –  savne din energi, din smittende latter og din 
kærlighed til musikken. Og vi vil savne mange års støtte til korene 
– både på og bag scenen. 

Vi ønsker dig alt godt fremover!

Michael Emery
Kunstnerisk leder for DR VokalEnsemblet & DR KoncertKoret

Fotograf: Agnete Schlichtkrull

Poul Emborg  
Afsked med tenor i DR VokalEnsemblet

Johannes’ Åbenbaring  
Afsked med Poul Emborg
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Musikalsk magi i bredformat 
I selskab med DR SymfoniOrkestrets 106 musikere kan alle danskere  
opleve den store, symfoniske musik  – live i DR Koncerthuset eller  
transmitteret på radio, tv og online. Siden 1925 har DR SymfoniOrkestret  
været DRs musikalske flagskib, og i dag er orkestret i international  
klasse med italienske Fabio Luisi som chefdirigent.

Oplev velkendte klassikere, romantiske tonedigte, moderne  
mesterværker og nye klange af morgendagens komponister  
– alt sammen med en lang række spændende gæstekunstnere  
på scenen i DR Koncerthuset. 
Læs mere og køb billetter på drsymfoniorkestret.dk

Køb billetter på drkoncerthuset.dk

DURUFLÉS REQUIEM
4. FEBRUAR 2018 KL. 16.00 
KONCERTSALEN

DR KoncertKoret og dirigent Bart Van Reyn opfører
Maurice Duruflés blide, inderlige og tidløse Requiem, der
er blevet et af de mest populære korværker – lige højt elsket  
af korsangere og publikum.
 

Dirigent: Bart Van Reyn
Solister: Michael Nagy (baryton), Elisabeth Jansson (mezzo), Henrik Dam Thomsen (cello), 
Ørjan Horn Johansen (orgel)
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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 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: 

 l  Download gratis “Zerved” (via app-store eller   
  Google Play)
 ll  Bestil og betal
 lll  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 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.


