Torsdag 8. februar 2018 kl. 19.30
Fredag 9. februar 2018 kl. 19.30

CANELLAKIS & ZIMMERMANN
DR SymfoniOrkestret
Karina Canellakis, dirigent
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Program

Torsdag 8. februar kl. 19.30
Fredag 9. februar kl. 19.30
DR Koncerthuset

koncertsalen

DR SymfoniOrkestret
Karina Canellakis

dirigent

Frank Peter Zimmermann

violin

Johannes Søe Hansen
koncertmester
Torsdagskoncerten sendes
direkte i P2 Koncerten og
genudsendes søndag
11. februar kl. 12.15.

FELIX MENDELSSOHN- BARTHOLDY

(1809-1847)
Meeresstille und glückliche Fahrt.
Koncertouverture nr. 3, opus 27 (1828)

Varighed: ca. 13´

PAUL HINDEMITH (1895-1963)
Kammermusik nr. 4, opus 36 nr. 3 (1925), ‘Violinkoncert’
I Signal: Breite, majestätische Halbe
II Sehr lebhaft
III Nachtstück: Mäßig schnelle Achtel
IV Lebhafte Viertel –
V So schnell wie möglich
Varighed: ca. 22´
PAUSE (30’) ca. 20.15

ROBERT SCHUMANN (1810-56)
Fantasi for violin og orkester, C-dur, opus 131 (1853)
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.

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

Varighed: ca. 15´

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Symfoni nr. 2, D-dur, opus 36 (1801-02)
I Adagio molto - Allegro con brio
II Larghetto
III Scherzo: Allegro
IV Allegro molto
Varighed: ca. 35´

Producer: Thore Brinkmann
Musikteknik: Mikkel Nymand
Produktionsleder: Adam Stadnicki

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

Canellakis & Zimmermann

DR Koncerthuset 2017/18

3

Musikken

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Meeresstille und
glückliche Fahrt
Af Jens Cornelius

Også Beethoven skrev

Havblik og lykkelig rejse – Mendelssohns ouverture med den herlige titel
Meeresstille und glückliche Fahrt bygger på to digte af Goethe. Det første
handler om et skib, der venter på vind, og i det andet digt går det så med
fuld fart frem.
På samme måde falder musikken i to afsnit – først et stille og så et, der bliver
gradvist mere energisk. Ouverturen er altså såkaldt ’programmusik’, der
beskriver noget konkret. Selv når skibets besætning til sidst kan se land, er
det gengivet i musikkens varslingssignaler. Ohøj!

et værk over Goethes
digte Meeresstille und
glückliche Fahrt – en
lille kantate for kor og
orkester.

Indledningen er ikke så idyllisk som det, moderne landkrabber forbinder
med havblik, for i sejlskibenes tid var manglende vind den rene ulykke. Så
måtte skibet ligge stille, og man var magtesløs, hvis der da ikke ligefrem var
tale om stilhed før storm. Havblikket er, som Goethe skriver det, ”dødsens
stille frygteligt”.
Stykket er fra 1828 og er en koncertouverture. Det vil sige, at den ikke
indleder f.eks. et teaterstykke, men skal spilles for sig selv ved en koncert.
Mendelssohn har udmærket vidst, at det dannede publikum ved hans
koncerter kendte Goethes digte vældig godt og kunne følge med i
musikkens skjulte undertekst. Ouverturen giver dog fin mening også
uden tekst på den indre skærm!
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Paul Hindemith

Kammermusik nr. 4,
’Violinkoncert’
Berlin i de brølende 1920’ere kogte af forandringer. Det var en skæbnestund for Europa, hvor udviklingen gik faretruende hurtigt. Indenfor den
nye musik var Tysklands største unge navn Paul Hindemith. Et geni, uden
diskussion en af de vigtigste komponister i det 20. århundrede.
Hindemith skabte ny kunst uden helt at bryde med den gamle. Han holdt
fast i dur og mol, og han så med friske øjne på de klassiske modeller, som
han forvandlede til moderne, skarpe former.
Hindemiths værk
Kammermusik består af i
alt syv solokoncerter for
forskellige instrumenter,
bl.a. bratsch og orgel.

Hindemiths værksamling Kammermusik er ikke kammermusik i gængs
forstand, men små solokoncerter for forskellige instrumenter. Titlen
hentyder til, at orkesterbesætningen er ret lille, og at instrumenterne
optræder meget individualistisk. Hindemith dropper altså det store,
gammeldags symfoniorkester og skærer i klangmasserne for at komme
ind til kernen af musikken.
Kammermusik nr. 4 er skrevet i 1925 og hedder kun som undertitel i
parentes Violinkoncert. Det er utrolig handlingsmættet musik, hvor
gamle teknikker blandes sammen med helt nye fænomener. F.eks. skal
trommerne være af den slags, ”som stort set kun bruges af jazzorkestre”,
skriver Hindemith.
Koncerten begynder med en sats, Hindemith kalder Signal, hvor stolte
fanfarer som i en barokouverture præsenterer et nyt værks begyndelse.
Groteske klange i messinginstrumenterne og slagtøjet gør det klart, at vi
absolut ikke befinder os i barokken, men i en revolutionær tid.
Indledningen går direkte videre til anden sats, hvor violinen sætter ind
med dissonerende, hyperaktivt spil.
I centrum står tredje sats, som Hindemith kalder Nachtstück. Natten og
underbevidstheden var noget, der optog mange moderne komponister i
1920’erne. Og denne nat er en indre nat. Langsom og meget afdæmpet.
Men så går det derudad igen. Fjerde sats er en livlig duet mellem violinen
og en kornet, og den fortsætter til femte sats, der simpelthen skal spilles
”så hurtigt som muligt”.
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Musikken

Hindemiths talent gjorde, at mange ville have andel i hans evner. Også
nazisterne, som dog hurtigt fandt ud af, at han ikke var til at kontrollere.
Hindemith forlod Tyskland og endte i USA. Han vendte først tilbage til
Europa i 1950’erne, men fik aldrig en position som det, Tyskland ellers
havde så hårdt brug for i efterkrigstiden: en ubestikkelig kunstner, der
kunne skrive fremtidsmusik uden at glemme rødderne.

Robert Schumann

Fantasi for violin
og orkester
Schumann eksperimenterede hele livet. På forskellig vis undgik han helst
de etablerede former, hvor der var fare for, at mulighederne og friheden blev
presset ud af musikken. Ikke alle brød sig om hans eksperimenter, og f.eks.
blev hans violinkoncert først opført næsten 100 år efter hans død. Også hans
Fantasi for violin og orkester var så originalt et værk, at det ikke fik fodfæste.
Fantasien er i én sats og varer cirka et kvarter. Forløbet er som titlen antyder
frit – der er ingen krav eller formelle bindinger. Schumann kan tillade sig
lige hvad der passer ham, og det var generelt hans foretrukne udgangspunkt.
Der er en melankolsk introduktion i mol, men da et muntert tema i C-dur
trænger sig på, er det som om solen kommer frem bag skyen. Dette livlige
hovedtema bliver sammen med et indadvendt sidetema rygraden i
stykket, helt frem til den afsluttende coda, der følger efter violinistens
store solokadence.
DR SymfoniOrkestret
og violinisten Baiba
Skride har i 2016
udgivet et album
med alle Schumanns
koncertværker for violin
og orkester.

Schumann skrev fantasien i 1853 på opfordring fra Joseph Joachim,
den største violinist i Centraleuropa dengang og en nær ven af både
Schumann og Brahms. Joachim opførte stykket flere gange, og det blev
også trykt på noder. Men da Schumann efter sit meget kreative år 1853 fik
et psykisk sammenbrud og blev indlagt på sindssygehospital – hvor han i
1856 døde – henregnede man hans sene værker til en ’gal’ periode i hans
liv. Var det ikke som om, der var en ildevarslende, mørk dobbeltbund i
denne musik?
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Musikken

Tilskyndet af hans enke, pianisten Clara Schumann, negligerede man de
sene værker som Fantasi for violin og orkester, og den lever mærkværdigt
nok stadig en skyggetilværelse i det klassiske repertoire. Måske af den
grundlæggende årsag, at den er mindre formaliseret end det stadigvæk
meget formaliserede klassiske koncertliv.

Ludwig van Beethoven

Symfoni nr. 2
Beethoven uropførte
symfonien i 1803 –

Den unge Beethoven var en sensation, da han slog igennem i Wien omkring
år 1800. Hans talent spredte både beundring og skræk, for hans musik var
lige så revolutionerende som tidens oprørske politiske ånd. Hans Symfoni
nr. 2 var stærkt forvirrende for publikum, fuld af ting og sager, man ikke
havde mødt hos andre komponister. Glødende accenter og kraftudbrud.
Indædt vilje og temperament. Voldsomme kontraster og korporlige rytmer.
Og dertil et højt, højt humør!

samme aften, som han
for første gang spillede
sin Klaverkoncert nr. 3.

Symfonien begynder tilsyneladende med en sædvanlig introduktion,
ligesom i de ældre symfonier af Haydn. Men Beethoven vælger allerede
her at vise, hvad der venter forude. Han skifter frem og tilbage mellem
den forventede pompøse indledning og en langt friere stil, inden han
kaster publikum hovedkulds ud i satsens lynhurtige hoveddel. Det er et
miniportræt af hele symfonien, hvor Beethoven anvender stilforvirring som
et af de musikalske udtryk.
Derefter er det bare med at spidse ørerne, for i denne symfoni går det tjept.
Både hvad angår den mængde idéer, Beethoven præsenterer, og de tempi,
musikken skal spilles i. Beethovens tempoangivelser blev længe regnet
for galmandsværk, men faktisk er de i tråd med musikkens mange andre
radikale idéer. Det er tilladt at være forpustet, når symfonien er slut. Faktisk
har det været en god opførelse, hvis man er det!
Der er samtidig en utrolig charme i musikken. Nyd de liflige melodiske
linjer i anden sats og tredjesatsens yderst veloplagte pingpong-spil. For ikke
at tale om finalen, en af Beethovens sjoveste og mest energiske overhovedet.
Symfonien har haft den skæbne at stå i skyggen af sin efterfølger,
Beethovens Symfoni nr. 3, Eroica. En helt ufortjent nedvurdering af den
dybt originale og meget anderledes Symfoni nr. 2.
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Dirigent

Karina Canellakis
Den amerikanske dirigent Karina Canellakis er en af de yngre
dirigenter, der står mest opmærksomhed omkring for tiden. Hun
optrådte første gang her i Koncerthuset i 2016, da hun sprang
ind på en sygemelding i stedet for den russiske maestro Yuri
Temirkanov. Hun gjorde det så godt, at hun straks blev engageret
til at komme igen.

Fotograf: Masataka Suemitsu

Karina Canellakis er født i New York og uddannede sig først
som violinist fra Curtis Institute. Som lovende musiker spillede
hun i Chicago Symfoniorkester og blev medlem af Berliner
Filharmonikernes Orkesterakademi, et talenthold, hvor
chefdirigent Simon Rattle fik øjnene op for hendes kvaliteter og
støttede hende i at forfølge ambitionen om at blive dirigent.

• Karina Canellakis
• Amerikansk dirigent, født 1982
i New York

”Det er egentlig et mysterium, at jeg blev dirigent, for jeg elskede
at spille violin”, siger hun selv. ”Årsagen var nok min interesse
for værkerne. Jeg var frustreret over kun at spille en enkelt af
partiturets stemmer”.
Hun studerede direktion på Juilliard School of Music i New
York, hvor hendes lærer var New York Filharmonikernes fhv.
chefdirigent Alan Gilbert. Hendes gennembrud kom i 2014, da
hun dirigerede en koncert med Dallas Symfoniorkester. Siden
har hun også studeret hos DR SymfoniOrkestrets chefdirigent
Fabio Luisi.
I 2016 modtog hun Georg Soltis Dirigentpris, og i denne koncertsæson har hun haft en hel parade af engagementer og dirigeret
mange kendte symfoniorkestre i Nordamerika og Europa,
bl.a. Wiener Symfonikerne, Stockholm Filharmonikerne og
BBC Symfoniorkester. Til foråret venter koncerter med Seattle
Symfoniorkester og Orchestre de Paris.
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Dirigent

Violin

Frank Peter
Zimmermann
Frank Peter Zimmermann er en af sin generations førende
violinister. Hans solokarriere begyndte allerede i 1980’erne,
og gennem årene har han optrådt med alle de bedste orkestre
i verden.

Fotograf: Harald Hoffmann

• Frank Peter Zimmermann
• Tysk violinist, født 1965 i 		
Duisburg
• Verdensomspændende solist-		
karriere siden 1980’erne

Hans seneste optræden her i Koncerthuset var sidste år, da han
var på Europaturné med New York Filharmonikerne. I denne
sæson er han artist-in-residence (’huskunstner’) i Hamborgs
nybyggede koncerthus Elbphilharmonie. I november var han
på turné i Asien med Concertgebouw Orkestret, og til foråret
optræder han endnu engang i Carnegie Hall, denne gang med
Det Bayerske Statsorkester.
Han er født i Duisburg og begyndte at spille violin, da han
var fem år. Som tiårig gav han sin første koncert. I dag er han
også en meget ivrig kammermusiker, især med sin egen Trio
Zimmermann, som han har dannet med bratschisten Antoine
Tamestit og cellisten Christian Poltéra. De spiller denne sæson
i mange europæiske hovedstæder og har tidligere optrådt på
kunstmuseet Louisiana i Humlebæk.
Blandt Frank Peter Zimmermanns næsten 50 pladeindspilninger
er musik lige fra Bach til helt nye værker. Han har også indspillet
Hindemiths violinværker, og hans nyeste udgivelse er et højt rost
album med Sjostakovitjs to violinkoncerter, indspillet sammen
med Alan Gilbert og NDR Symfoniorkester.
Det seneste mange år har han spillet på en Stradivarius fra 1711.
Den var indtil 2015 ejet af en investeringsbank, der lånte den
ud til Zimmermann, men banken gik fallit og måtte sælge
violinen. Prisen var uhyrlig, mere end Zimmermann kunne
skaffe, men sidste år trådte delstaten Nordrhein-Westfalens
kulturminister i karakter og opkøbte violinen for at stille den
til rådighed for Zimmermann, som på den måde blev genforenet
med sit instrument.
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DR SymfoniOrkestret

DR SymfoniOrkestret
I selskab med DR SymfoniOrkestrets 106 klassiske musikere kan alle danskere opleve den store,
symfoniske musik på højeste niveau – enten ’live’ i DR Koncerthuset eller transmitteret via DR’s
medieplatforme i de bedste lyd- og billedformater. Siden 1925 har DR SymfoniOrkestret været DR’s
musikalske flagskib, og i dag er orkestret i international klasse med Fabio Luisi som chefdirigent.
Hvert år oplever mere end 100.000 musikelskere magien i den levende, symfoniske musik med DR
SymfoniOrkestret – først og fremmest på orkestrets hjemmebane i DR Koncerthuset, men også
ved koncerter rundt om i Danmark. DR SymfoniOrkestrets traditionsrige Torsdagskoncerter, som i
september 2018 kan fejre 85-års jubilæum, følges hver uge af 350.000 danskere på radio, tv og online
– og millioner lytter med, når koncerterne transmitteres internationalt.
DR SymfoniOrkestret opfører en bred vifte af symfonisk musik – fra klassiske symfonier over messer
og oratorier til romantiske tonedigte og moderne milepæle. Samtidig har DR SymfoniOrkestret et
særligt forhold til den danske musik fra klassikere som Carl Nielsen og Niels W. Gade til nulevende
danske komponister og de helt unge komponisttalenter, som orkestret hver sæson er i tæt kontakt
med via Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
I tillæg til DR SymfoniOrkestrets ’klassiske’ koncertsæson har orkestret de senere år haft stor succes
med at præsentere andre former for orkestermusik, som tiltrækker et nyt publikum. To gange årligt
inviterer orkestret til særlige tema-koncerter med symfonisk musik fra film, tv-serier og computerspil,
og hver sommer oplever tusindvis af danskere orkestret under åben himmel i Ledreborg Slotspark,
hvor der er musical på programmet.
DR SymfoniOrkestret rejser hvert år på en stort anlagt udlandsturné, hvor de spiller i nogle af
verdens fineste koncertsale. De seneste år har orkestret bl.a. optrådt i Concertgebouw i Amsterdam,
Musikverein i Wien, Filharmonien i Berlin og i Londons Royal Albert Hall – hver gang med dansk
musik på programmet. I foråret 2017 var DR Symfoni-Orkestret på turné til den amerikanske
vestkyst, og dette forår går turen til Kina, hvor orkestret og Fabio Luisi ved fem koncerter i hele
landet spiller bl.a. Carl Nielsens 5. symfoni for det kinesiske publikum.
drsymfoniorkestret.dk

MARCELARU&
JOSHUA BELL

Oplev den amerikanske violinstjerne
Joshua Bell som solist i Beethovens
Violinkoncert – den hellige gral
blandt de store violinkoncerter.
Dirigent: Cristian Macelaru
FREDAG 13. APRIL KL. 19.30
LØRDAG 14. APRIL KL. 15.00
Køb billetter på drkoncerthuset.dk

NY SÆSON
MED
DR SYMFONI
ORKESTRET

Tegn abonnement og få eksklusive fordele
Læs mere på drsymfoniorkestret.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.
Parkeringen: DR Koncerthuset har et 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 muligt at forudbetale sin parkering inde i DR
Koncerthuset.
Rundvisninger: DR har en række rundvisningstilbud 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.

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

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

drkoncerthuset.dk
drsymfoniorkestret.dk

