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Mød Musikken 
Der er koncertintroduktion  
torsdag kl. 18.30 i koncert- 
salen og fredag kl. 18.30 i  
foyeren med P2-værten  
Rie Koch, 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.  
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Kavakos & Dvořáks 7. 
Program

BÉLA BARTÓK (1881-1945) 
Ungarske skitser, Sz. 97 (1931) 
 
 I Aften i landsbyen, Sz. 39, nr. 5  
 II Bjørnedans, Sz. 39, nr. 10 
 III Melodi, Sz. 45, nr. 2 
 IV Lidt bedugget, Sz. 42, bog 1, nr. 40 
 V Svinehyrdens dans, Sz. 47, nr. 2 

Varighed: ca. 12’ 

 
ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 
Cellokoncert, A dur, opus 129 (1850)  
 
 Nicht zu schnell – Langsam – Sehr lebhaft 

Varighed: ca. 25’ 

 
PAUSE (30’) ca. 20.15
 
 
ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904) 
Symfoni nr. 7, d-mol, opus 70 
 
 I Allegro maestoso 
 II Poco adagio 
 III Scherzo: Vivace – Poco meno mosso 
 IV Finale: Allegro 

Varighed: ca. 40’ 



DR Koncerthuset 2017/18 3

Turen går til fjerne bjerglandsbyer i Ungarn! I sin orkestersuite Ungarske 
skitser inviterer Bartók os med på en rejse til gamle ungarske småbyer langt 
ude på landet. En indtagende billedbog med korte, karakterfulde scener.

Bartók tog i begyndelsen af 1900-tallet på utallige fodrejser rundt i Ungarn 
og Transsylvanien, hvor han besøgte landbefolkningen og indsamlede 
deres melodier og sange. Ikke alene fik han på sine ture indhøstet tusinder 
af melodier, der ellers var gået tabt. Han fandt samtidig et musikalsk 
brændstof, der rakte til hele hans liv som komponist. 

Folkemusikkens urkraft gjorde så overvældende indtryk på Bartók, at 
han snart bevægede sig væk fra den mere akademiske stil, han ellers var 
uddannet i. Den ungarske folkemusik gik ham i blodet, og efterhånden 
kunne lave sine egne moderne ’folkemelodier’. Det gør han også i de 
Ungarske skitser. 

Suiten begynder med det smukke stemningsbillede Aften i landsbyen.  
Så følger en grovkornet Bjørnedans med trommer og derefter en langsom 
klagesang, Melodi. Fjerde billede – Lidt bedugget – forestiller en fuld mand,  
der dingler glad rundt mellem landsbyens huse. Sidste sats er Svinehyrdens  
dans, der imiterer ungarsk sækkepibemusik og undtagelsesvist er baseret 
på en ægte folkemelodi.

De fem satser blev i første omgang skrevet som klaverstykker i årene 
 1908-11. Orkesterudgaven lavede Bartók så sent som i 1931. Da måtte han 
erkende, at kun få orkestre var interesseret i de mere modernistiske værker,  
han havde komponeret. Ungarske skitser er altså bevidst skrevet som 
let tilgængelig musik – uden at det slår skår af Bartóks mere avancerede 
værker fra samme tid, som f.eks. Klaverkoncert nr. 2 og Strygekvartet nr. 5.

Schumanns cellokoncert fra 1850 er et usædvanligt værk – og derfor typisk 
Schumann! Væk er de vaner og formaliteter, der gør mange af 1800-tallets  
solokoncerter så forudsigelige. I stedet er hele koncertidéen blevet nytænkt.  
Satserne skal spilles ud i ét, og det indledende tema går gennem hele værket.  
Schumann har så at sige ’indkogt’ musikken. Faktisk så meget, at han ikke 
selv kaldte værket en cellokoncert, men et ’koncertstykke’.

Schumann har også fjernet noget, han virkelig ikke kunne døje, nemlig 
tom virtuositet. Koncerten er derfor temmelig indadvendt – og det er 

Af Jens Cornelius

De Ungarske skitser 
var noget af det første, 
Bartók skrev, efter han i 
1908 var begyndt at tage 
på musikalske feltrejser 
rundt i Ungarn.

Kavakos & Dvořáks 7. 
Musikken

BÉLA BARTÓK: UNGARSKE SKITSER

ROBERT SCHUMANN: CELLOKONCERT
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jo egentlig det stik modsatte af selve idéen med en solokoncert. Hos 
Schumann skal cellosolisten ikke prale. Heller ikke i den afsluttende 
solokadence i sidste afsnit, der ellers plejer at være praleriets fineste stund. 
Det håndterer Schumann på en måde, så det virker, som om orkestret 
improviserer i fællesskab med solisten. 

Mærkeligt nok regnede man på Schumanns tid ikke celloen for særlig 
oplagt til solokoncerter. Man mente, at celloens toneleje, der ligger midt 
mellem lyst og mørkt, blev overdøvet af orkestret. Det problem råder 
Schumann bod på ved at instrumentere med stor omhu. Orkestret holder 
sig i baggrunden uden dog at forfalde til anonymitet. 

Et godt eksempel på den omhyggelige balance er koncertens midterste 
 afsnit, hvor strygerne ledsager cellisten ved at knipse på strengene. Det passer 
perfekt til satsens sødmefulde karakter, der er så intim som en hvisken i 
øret. Og sådan en blid samtale er faktisk hvad der sker rent musikalsk, når 
solo cellisten spiller duet med den forreste af orkestercellisterne.

Cellokoncerten blev komponeret på 14 dage. Sådan en rasende hast var 
nærmest normalt for den maniodepressive Schumann. En anden ting, 
der heller ikke var ukendt for ham, var desværre at tale for døve ører. Han 
kunne ikke overbevise en eneste cellist om sit nye værks kvalitet, og derfor 
fik han aldrig selv cellokoncerten at høre. Den blev først uropført fire år 
efter hans død ved en mindekoncert.

I mange år var Dvořák en hemmelig symfoniker. Selv om han nød stor 
berømmelse for sine festlige og farverige Slaviske danse, havde han 
sine fem første symfonier liggende uspillet derhjemme. Der var ingen 
interesse for at høre dem. Dvořáks tyske forlægger bad ham ligefrem 
koncentrere sig om at skrive flere dansestykker, for det var der virkelig 
salg i. 

Den ensidige interesse gjorde det svært for Dvořák at få fodfæste i 
den tysktalende verden. I England gik det bedre. Her fik han lov til at 
opføre sin Symfoni nr. 6, og succesen var så stor – og publikum på hele 
12.000 tilhørere! – at London Filharmonikerne i 1884 bad Dvořák 
skrive en ny symfoni. Tre måneder efter var hans 7. symfoni færdig.

Dvořák var stolt af at komme fra Bøhmen, og med sin musik ville han 
”være til gavn for al tjekkisk kultur”, som han selv formulerede det. 

Schumann spillede selv 
cello, inden han som ung 
mand satte alle kræfter 
ind på at blive pianist.

ANTONÍN DVOŘÁK: SYMFONI NR. 7
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Hans talent for melodier og stemninger var perfekt for en komponist, 
der ville skrive national musik. Men for at blive fuldt anerkendt som 
symfoniker var det ikke tilstrækkeligt. En symfoni kræver lange, 
 sammensatte forløb, der er vandtætte helt ned i de mindste detaljer. 

Nu fik Dvořák chancen for at bevise, at det var muligt at skrive national  
musik uden at gå på kompromis med klassiske traditioner og den 
kunstneriske vægt. Symfoniens første sats er et manifest, en bred 
udvikling af temaer, der nok er i en slags ’folketone’, men som især 
 udtrykker et stort psykologisk omfang. Det er musik, der ruger på 
noget og har en tragisk storhed over sig. Der er lagt op til en alvorlig 
symfoni – nok den alvorligste af Dvořáks ni symfonier.

Dvořák fortalte, at hovedtemaet i førstesatsen kom til ham, da han så 
et tog rulle ind på hovedbanegården i Prag. Ikke et hvilket som helst 
tog – det var et ’festivaltog’, der fragtede publikum til en bøhmisk 
kulturfestival med politiske undertoner. Ankomsten på togstationen 
var med andre ord et møde af nationalister, der ville bryde ud af den 
østrig-ungarske union. Det var drømmen om selvstændighed, der kom 
kørende og satte musikken i gang hos Dvořák.

Den rørende andensats er en af Dvořáks mest originale symfonisatser 
overhovedet. Satsen er bygget på tre forskellige temaer, hvoraf det første 
er en slags ’folkesalme’ spillet af træblæserne.  

Kontrasten er stor, da symfonien springer til den tredje sats, hvor  
de  rytmiske spændinger får undergrunden til at rumle. Fremdriften 
 vokser videre i finalen, der er dramatisk og ikke fri for krigeriske 
udtryk. Satsen slutter med en grandios hymne. 

Dvořák havde faktisk haft et andet tilbud på hånden, da han gik i gang 
med symfonien, nemlig at skrive en opera til Nationalteatret i Prag – 
på betingelse af, at teksten var på tysk. Han valgte at komponere det 
præcis modsatte: en symfoni på tjekkisk.

Som Dvořák håbede, 
rev tjekkerne sig løs fra 
Østrig-Ungarn.  
Men først i 1918, og da 
var Dvořák død.
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Leonidas Kavakos, den græske modtager af Léonie Sonnings 
Musikpris 2017, er en meget alsidig musiker. Verdensberømt som 
en af vor tids bedste violinister og i stigende grad også udøvende 
som dirigent. Da han modtog Léonie Sonnings Musikpris sidste 
år her i Koncerthuset, lød det i motiveringen: ”Med sin store 
integritet er Leonidas Kavakos garant for, at ærlighed stadig har 
en stærk stemme i musikkens verden.”

Han er født 1967 i en græsk musikerfamilie med både folke-
musikere og klassiske musikere, og han begyndte tidligt at spille. 
Hans talent udviklede sig eksplosivt, og 12 år gammel blev han 
som den yngste nogensinde optaget i EU’s Ungdomsorkester. 
Senere studerede han i USA, og han slog igennem, da han som 
ganske ung vandt Paganini Konkurrencen i Genova og Sibelius 
Konkurrencen i Helsinki. 

Leonidas Kavakos har gennem årene været violinsolist hos alle 
 verdens førende orkestre, og han står i dag på toppen af sin karriere. 
I denne sæson er han ’huskunstner’ (Artist-in-residence) hos 
både Concertgebouw Orkestret i Amsterdam og i Musikverein i 
Wien. Han turnerer kloden rundt som kammermusiker i samspil 
med bl.a. pianisten Yuja Wang og med en trio, han har dannet 
med cellisten Yo-Yo Ma og pianisten Emanuel Ax. Sammen har 
de for nylig udgivet alle Brahms’ klavertrioer.

Ved siden af sine mange optrædener som solist og kammer-
musiker har Leonidas Kavakos de senere år taget fat på en 
 parallel karriere som dirigent. Han har bl.a. været chefdirigent  
for Camerata Salzburg og gæstedirigeret bl.a. New York 
Filharmonikerne og London Symfoniorkester. Det er i aften 
anden gang, Leonidas Kavakos dirigerer DR SymfoniOrkestret. 

Fotograf: Jan-Olav Wedin

• Leonidas Kavakos
• Græsk violinist og dirigent,  
 født 1967 i Athen
• Modtager af Léonie Sonnings 
 Musikpris i København 2017

Leonidas Kavakos
Dirigent

Kavakos & Dvořáks 7. 
Dirigent
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Den norske cellist Truls Mørk er en af Nordens kendteste klassiske  
solister. Han optræder over hele verden – i denne sæson er han  
solist hos bl.a. Det Franske Nationalorkester og Tjekkisk 
Filharmonisk Orkester, og i december optrådte han i New Yorks 
berømte Carnegie Hall. 

Truls Mørk kommer fra en musikerfamilie og vandt i 1982 
som den første skandinav en præmie ved den store Tjajkovskij 
Konkurrence i Moskva. Flere andre priser fulgte i 1980’erne, og 
han har lige siden tilhørt verdenstoppen af cellister.

I 2009 måtte han trække sig væk fra scenen pga. en sjælden form 
for hjernebetændelse, der gav ham lammelser i den ene arm, men 
han vendte tilbage for fuld styrke efter halvandet års pause.

I 1990 grundlagde Truls Mørk Kammermusikfestivalen i Stavanger,  
som han var kunstnerisk leder af indtil 2003. Han bruger stadig så 
meget tid som muligt på at spille kammermusik, og denne sæson 
turnerer han i både USA og Europa med den unge pianist Behzod 
Abduraimov. Ved siden af sine mange solistjobs og utallige rejser 
passer han også arbejdet som professor på Norges musikkhøgskole 
i Oslo. 

Truls Mørk har indspillet et stort repertoire, bl.a. Brittens cello-
suiter, som han fik en amerikansk Grammy for, og Schumanns 
cellokoncert, som han faktisk har indspillet to gange. Hans nyeste 
udgivelser er med cellokoncerterne af Sjostakovitj og Saint-Saëns. 
Han er også en utrættelig advokat for ny musik – mere end 30 
moderne celloværker har han uropført.

Celloen, han spiller på, er bygget 1723 i Venedig af Domenico 
Montagnana. 

• Truls Mørk
•  Norsk cellist, født 1961 i Bergen

Fotograf: Johs. Bøe

Truls Mørk
Cello

Kavakos & Dvořáks 7. 
Solist
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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
Beckett-Fonden
Oticon Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat
Toyota-Fonden
S.C. Van Fonden
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Damco. Global logistics. Individual solutions.

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.


