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Torsdag 5. april kl. 19.30 
 
DR Koncerthuset  
koncertsalen
 
DR SymfoniOrkestret
 
Robert Reimer  
dirigent 
 
Lise Davidsen 
sopran
 
Johannes Søe Hansen  
koncertmester
 
Koncerten sendes direkte i  
P2 Koncerten og genudsendes  
søndag 8. april kl. 12.15.  
 
 
 
 
 
 
Mød musikken 
Der er koncertintroduktion  
kl. 18.30 i koncertsalen med 
P2-værten Celine Haastrup,  
der fortæller om programmet  
og interviewer medvirkende  
fra koncerten.
 
I koncertpausen vil der være 
cd-salg i foyeren. 
 
 
 
 

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Producent: Henrik Overgaard Kristensen

Producer: Bernhard Güttler
Musikteknik: Mikkel Nymand
Produktionsleder: Birgitte Schmølker

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

Lise Davidsen
Program

GIUSEPPE VERDI (1813-1901)  
Fra Skæbnens magt (1862): Ouverture 
 
Fra Otello (1886):  
Libretto: Arrigo Boito (1842-1918) efter  
William Shakespeare (1564-1616) 
  Ave Maria, piena di grazia (Desdemonas arie, 4. akt) 
 
 
PIETRO MASCAGNI (1863-1945) 
Fra Cavalleria Rusticana (1890):  
Librettister: Giovanni Targioni-Tozzetti (1863-1934) og  
Guido Menasci (1867-1925) efter Giovanni Verga (1840-1922) 
  Intermezzo 
  Voi lo sapete, o mamma (Santuzzas ‘Romanza’)  
 
  
GIUSEPPE VERDI  
Fra Maskeballet (1859): 
Libretto: Antonio Somma (1809-1864) 
  Preludio  
  Morrò, ma prima in grazie (Amelias arie, 3. akt, scene 1) 
 
 
EDVARD GRIEG (1843-1907) 
Fra Peer Gynt-suite nr. 1, opus 46 (1888):  
  I Dovregubbens hal  
 
Fra Tolv melodier, opus 33, ’Vinjesangene’ (1873-1880):  
Tekst: Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870)   
  Nr. 2 Våren 
  Nr. 9 Ved Rondane  
                 arrangeret af Johan Halvorsen (1864-1935) 
 

 
PAUSE ca. 20.20
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CARL MARIA VON WEBER (1786-1826)  
Fra Jægerbruden, opus 77 (1821) 
Libretto: Friedrich Kind (1768-1843) 
  Ouverture  
  Wie nahte mir der Schlummer... Leise, leise, fromme Weise! 
  (Agathes recitativ og arie, 2. akt, scene 1) 
 
 
RICHARD WAGNER (1813-1883) 
Fra 5 Gedichte für eine Frauenstimme, WWV 91 (1857)  
Tekst: Mathilde Wesendonck;  
arrangeret af Felix Josef von Mottl (1856-1911) 
  Der Engel  
  Traüme  
 
Fra Tannhäuser, WWV 70 (1846): 
  Ouverture  
  Allmächt’ge Jungfrau, hör mein Flehen!  
  (Elisabeths arie, 3.akt, scene 1) 
 
 
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)  
Ungarsk dans nr. 5, g-mol (1869)  
arrangeret for orkester af Martin Schmeling (1864-1943)  
 
 
EMMERICH KÁLMÁN (1882-1953) 
Fra Czardasfyrstinden (1915):  
Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatland! (Sylvas lied) 
Libretto: Leo Stein (1861–1921) og Béla Jenbach (1871–1943) 
 

Lise Davidsen
Program
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Operaens verden er fuld af kvinder, som mænd – både komponister 
og tekstforfattere – udsætter for alverdens grusomheder, inden 
kvinderne ofte dør, lige inden tæppet går ned efter sidste akt. De dør 
ofte af tuberkulose, af sorg, af tørst ... eller de ofrer sig for mændene 
i historierne. Men så snart kvinderne træder ud af de dramatiske 
operaer, giver de mandlige komponister dem lov til at hvile sig med 
både naturbegejstring, engle og drømme i sangrepertoiret. Sopranen 
Lise Davidsen kommer rundt om det hele i aften.  

I Verdis Otello er Desdemona det uskyldige offer for sin paranoide 
mand, som den snu Jago gør jaloux til langt over bristepunktet med 
sine ’beviser’ for, at Desdemona er ham utro. I sidste akt beder hun til 
Jomfru Maria – en sidste bøn, inden Otello dræber hende som aftenens 
første offer for vrede mænds hævn. 

Mascagnis Cavalleria Rusticana foregår i en landsby på Sicilien 
påskedag 1880. Tenoren Turiddu er kæreste med sopranen Santuzza, 
men har også en affære med den gifte mezzosopran Lola, som han 
har elsket i mange år. Mens han var inde som soldat, giftede Lola sig 
med en anden, og Turiddu trøstede sig med Santuzza – men det er 
stadig Lola, han elsker. I sin store arie betror Santuzza sig til Turiddus 
mor – og da ydmygelsen bliver for stor for hende, afslører Santuzza 
også sandheden overfor Lolas mand, som udfordrer Turiddu til duel. 
Turiddu beder sin mor om at sørge for Santuzza, hvis han taber – og 
det gør han. Santuzza er sønderknust. 

Verdis Maskeballet handler egentlig om den svenske Kong Gustav III, 
som i 1792 gik til maskebal – selv om han var blevet advaret; nogle 
officerer og adelsfolk havde lavet en sammensværgelse, og én af dem 

Af Henrik Engelbrecht

En aften med 
Lise Davidsen
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skød kongen i ryggen med en pistol midt under festen. Men et mord 
på en siddende regent var sprængfarligt stof i 1850’ernes Italien, 
så censorerne krævede, at kongen blev ændret til en guvernør, og 
handlingen blev flyttet til Boston. Men historien om den umulige 
kærlighed mellem guvernøren og Amelia, der er gift med hans bedste 
ven, fungerer uanset geografien – og i sin store arie bønfalder Amelia 
sin jaloux mand om bare at få lov til at se deres fælles søn én eneste 
gang, inden han dræber hende. Hun slipper nu levende fra mandens 
raseri – det er for en gangs skyld en mand, guvernøren, der dør i 
Maskeballet. 

I de to sange, der afslutter første del af aftenens koncert, giver Grieg 
sopranen lov til at glemme strabadserne fra Mascagnis og Verdis hånd 
og til gengæld mindes den norske natur i fjeldområdet Rondane, som 
digteren Aasmund Olavsson Vinje huskede fra sin ungdom – men først 
Vinjes berømte beskrivelse af hvordan foråret fortrænger vinteren.  

I mange år var danskerne stolte af historien om, at ouverturen 
til Webers Jægerbruden blev uropført på Det Kongelige Teater i 
København i 1820 med komponisten selv til stede i salen. Det er 
desværre kun næsten rigtigt, for ouverturen var faktisk allerede blevet 
spillet tidligere på den turné, som Weber foretog, mens han ventede på 
at få hele operaen opført i Berlin. Jægerbruden blev en enorm succes 
både i København og i resten af Europa. Her var både overnaturlige 
hændelser, masser af jægerromantik og først og fremmest fantastisk, 
ny musik. Ikke mindst Agathes arie Leise, leise blev et kæmpehit for 
sopraner overalt – også i København, hvor man også scenisk satte alle 
sejl til ved premieren i 1822 og indkøbte en ’Ugle med Blikhoved og 
Lampe dertil’ for at gøre illusionen om den uhyggelige ulveslugt på 
scenen så perfekt som muligt. 

Richard Wagner er blevet skældt ud, tilbedt, hadet, forgudet, hånet 
og idoliseret som ingen anden i operaens verden. Han var ikke blot 
komponist, men også både dirigent, librettist, korleder, instruktør, 
forfatter, filosof og samfundskritiker i én uhyre kompleks person – som 
både var storforbruger af opofrende kvinder på scenen, og som på det 
personlige plan havde en særdeles god appetit på sine venners koner. 

I 1852 – mens han arbejdede på kæmpeværket Nibelungens ring – 
lærte Wagner den velhavende Zürich-grosserer Otto Wesendonck at 
kende. Wagner, der på det tidspunkt boede i Schweiz med sin første 

Lise Davidsen
Musikken
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kone, Minna, blev en særdeles god ven af huset – og den unge fru 
Wesendonck og den berømte komponist forelskede sig i hinanden. 
Wagner satte fem af hendes digte i musik, og her møder vi både engle, 
drømme og højstemt poesi; ”Sig mig, hvilke fantastiske drømme 
omfavner mit sind, som ikke allerede, som tomt skum, er forsvundet i 
den øde intethed?”

Kvinder, der frivilligt ofrer sig for de mænd, de elsker, er et 
tilbagevendende tema hos Wagner. Da vi første gang møder Elisabeth 
i Tannhäuser, hilser hun begejstret den flotte sal i borgen Wartburg, 
hvor sangerdysten – middelalderens lokale svar på Eurovision Song 
Contest – skal finde sted. Hun håber, at vinderen bliver hendes elskede 
Heinrich. Sådan går det ikke. Elisabeth bliver blot endnu én af de 
mange kvinder, der må ofre sig, så Wagner kan få opfyldt sine drømme. 
Både på scenen og i virkeligheden. 

Anden del af koncerten slutter – som første del – med 
en bjergbegejstret sang fra Emmerich Kálmáns operette 
Czardasfyrstinden. ”I bjergene er mit hjemland” … og selv om det 
egentlig er Alperne, Kálmán har i tankerne, så er det jo en passende 
afskedssalut fra en norsk sanger, der nu bor i København og har hele 
verden som sin arbejdsplads. 

Lise Davidsen
Musikken
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Lise Davidsen er Nordens nye, store sopran. Hun er født i Norge, 
uddannet på Operaakademiet i København hos Susanna Eken og 
har slået sig ned i Danmark. 

Hun debuterede på Det Kgl. Teater i 2012, og i 2014 modtog hun 
Talentprisen ved Årets Reumert. I 2015 lavede hun et vokalt 
hattrick, da hun indenfor bare et par måneder vandt både Plácido 
Domingos sangkonkurrence Operalia i New York, den norske 
Dronning Sonjas Internationale Musikkonkurrence i Oslo og 
2. prisen ved Belvedere Konkurrencen i Holland. Et suverænt 
gennembrud, der lover en karriere på højeste plan. 

Af stemmetype er Lise Davidsen en lyrisk-dramatisk sopran, 
som magter de mest krævende og dramatiske roller. Den virtuose 
hovedrolle i Richard Strauss’ Ariadne på Naxos synger hun således 
i denne sæson på Glyndebourne Festivalen, på Wiener Staatsoper 
og i Aix-en-Provence. Wagners tonesprog ligger hende ligeledes 
naturligt for. Det har operascener som den Bayerske Statsopera, 
Frankfurt Operaen og Teatro Colon i Buenos Aires også været 
hurtige til at udnytte. 

Herhjemme optrådte Lise Davidsen sidste sæson med  
DR SymfoniOrkestret og Fabio Luisi i Verdis Requiem, og senere i 
denne måned synger hun Richard Strauss’ Vier letzte Lieder med 
Copenhagen Phil. 

Forude venter nye optrædener på Metropolitan Operaen i  
New York, Covent Garden i London, Bayreuth Festspillene, Zürich 
Operaen og på Deutsche Oper Berlin. Lise Davidsen vender også 
tilbage til DR SymfoniOrkestret i de kommende år.

•  Lise Davidsen

•  Norsk sopran, født i Stokke

Fotograf: Arno

Lise Davidsen
Sopran

Lise Davidsen
Solist



DR Koncerthuset 2017/18 8

Dirigenten Robert Reimer kommer fra Luxembourg og er 
uddannet i Tyskland. Han begyndte dirigentkarrieren ad den 
traditionelle vej, nemlig ved at stå i ’mesterlære’ som pianist og 
assistent for erfarne dirigenter. Det var bl.a. så store navne som 
Christoph Eschenbach og Rafael Frühbeck de Burgos,  
DR SymfoniOrkestrets tidligere chefdirigent. 

Robert Reimer debuterede som dirigent på Statsteatret i 
Darmstadt, allerede mens han endnu studerede på konservatoriet. 
I dag optræder han i nogle af Europas førende operahuse, bl.a. 
Statsoperaen og Deutsche Oper i Berlin, på Operaen i Génève og 
Teatro del Liceu i Barcelona.

Som balletdirigent optræder han fast på Berlins Statsballet, hvor 
han denne sæson dirigerer bl.a. Svanesøen og Don Quixote. Med 
dette kompagni og Deutsche Opers Orkester har han indspillet 
Tjajkovskijs balletter Nøddeknækkeren og Tornerose på dvd.

Robert Reimer har optrådt mange gange i Danmark, bl.a. ved 
Copenhagen Opera Festival og på Det Kongelige Teater, hvor han 
har dirigeret adskillige opera- og balletforestillinger. Med sopranen 
Susanne Elmark og Sønderjyllands Symfoniorkester har han 
indspillet albummet Ch’il bel sogno med operaarier. 

Koncerten i aften er hans første med DR SymfoniOrkestret.

•  Robert Reimer

•  Dirigent fra Luxembourg,  

født 1967

•  Opera- og balletdirigent med 

base i Berlin

Robert Reimer
Dirigent

Lise Davidsen
Dirigent 
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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 den 
fornemme 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. Sidste år var DR SymfoniOrkestret på turné til den amerikanske 
vestkyst, og tidligere dette forår gik turen til Kina, hvor orkestret og Fabio Luisi 
spillede fem koncerter i nogle af landets vigtigste koncertsale.

drsymfoniorkestret.dk

DR SymfoniOrkestret
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NY SÆSON 
MED  
DR SYMFONI 
ORKESTRET

Tegn abonnement og få eksklusive fordele
Læs mere på drsymfoniorkestret.dk
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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

MACELARU&
JOSHUA BELL

NY SÆSON 
MED  
DR SYMFONI 
ORKESTRET

Tegn abonnement og få eksklusive fordele
Læs mere på drsymfoniorkestret.dk
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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.

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.

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


