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Torsdagskoncerten sendes 
direkte i P2 Koncerten og 
genudsendes søndag  
28. januar kl. 12.15. 
 
 
 
 
 
 
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 og efter 
koncerten vil der være cd-
salg i foyeren, hvor publikum 
har mulighed for at købe 
udgivelser med violinisten 
Hilary Hahn, der signerer cd’er 
efter koncerten. 

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Producent: Karen Skriver Zarganis

Producer: Morten Mogensen
Musikteknik: Mikkel Nymand
Produktionsleder: Adam Stadnicki

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

Alsop & Hahn 
Program

MAURICE RAVEL (1875-1937) 
Daphnis & Chloé, suite nr. 2 (1914) 
   
  Lever de jour - Pantomime - Danse générale 
 
Varighed: ca. 18’ 
 
 
SERGEJ PROKOFJEV (1891-1953) 
Violinkoncert nr. 1, D-dur, opus 19 (1917) 
 
 I Andantino – andante assai 
 II Scherzo: Vivacissimo 
 III Moderato –  Allegro moderato –   
  Moderato – Piú tranquillo 
 
Varighed: ca. 22’ 

 
PAUSE (30’) ca. 20.15
 
 
DMITRI SJOSTAKOVITJ (1906-1975) 
Symfoni nr. 5, opus 47 (1937)  
 
 I Moderato – Allegro non troppo 
 II Allegretto 
 III Largo  
 IV Allegro non troppo 
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Ravel fik i 1909 bestilling på at skrive en ballet. Tre år senere var musikken 
færdig. “Det er et mesterværk, men det er ikke en ballet!”, sagde ballet
direktøren Serge Diaghilev. Og han fik ret. Daphnis & Chloé har fundet 
sin plads i koncertsalen som et af det 20. århundredes mest berusende 
orkesterværker. Som danseforestilling har den derimod aldrig bidt sig fast.

Handlingen bygger på en antik græsk fortælling og drejer sig kort fortalt 
om den unge hyrde Daphnis, der forelsker sig i den smukke Chloé. Han 
udkonkurrerer sin tåbelige rival Dorcon, men efter at Daphnis har sejret, 
bliver hans elskede Chloé bortført af en flok pirater. 

Inden det udvikler sig endnu værre, griber hyrdeguden Pan ind og redder 
Chloé. Som ballettens finale hører man en betingelsesløs hyldest til 
kærligheden. Til tonerne af den mest storslåede solopgangsmusik knæler 
Daphnis og Chloé ved nymfernes alter, mens unge mænd og kvinder fejrer 
den lykkelige fremtid med ekstatisk dans.

Det er altså ikke nogen indviklet handling. Det drejer sig faktisk om 
 kærlighed fra start til slut. Og Daphnis & Chloé er da også noget af den 
mest sensuelle orkestermusik, der nogensinde er skrevet! Den spinkle 
handling har en meget lille rolle i forhold til musikkens brusende sanse
udtryk. Rutsjeturene i orkestrets svulmende udbrud og glitrende klange er 
lige så utilsløret erotiske, som mennesket Ravel var tilknappet og privat.

Den fulde ballet varer cirka en time, men Ravel lavede også to korte suiter 
med uddrag af musikken. Suite nr. 2 er den mest kendte, fordi den begynder 
med et af ballettens højdepunkter, den magiske solopgang (med en brillant 
fløjtesolo). Solopgangen er for øvrigt ikke taget fra ballettens oprindelige 
begyndelse, og dens placering i Suite nr. 2 er derfor et godt eksempel på, at 
suiten ikke er et ’resumé’, men et selvstændigt koncertværk.

”Min lyriske side blev først bemærket sent,” skrev Prokofjev i sine erindringer. 
”I lang tid fik jeg ingen anerkendelse for det, og derfor udviklede den side 
sig langsomt.” 

Den russiske komponist Sergej Prokofjev var dukket op i begyndelsen 
af 1900tallet som en enfant terrible, og hans fine gamle lærer Rimskij
Korsakov tog sig til hovedet over de provokationer, talentet blev brugt til. 

Af Jens Cornelius

Ravel beskrev suiten 
som ’symfoniske 
fragmenter’ af den fulde 
ballet.

Alsop & Hahn  
Musikken

MAURICE RAVEL: DAPHNIS & CHLOÉ, SUITE NR. 2

SERGEJ PROKOFJEV: VIOLINKONCERT NR. 1
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Men i Prokofjevs Violinkoncert nr. 1 fra 1917 hører man hans lyriske side, 
og det var et værk, han selv med rette var meget stolt af. 

Violinkoncerten begynder så smukt, at det forvænte publikum ved urop
førelsen i Paris savnede det chok, de troede, at den berygtede russer ville 
give dem! Forklaringen er, at violinkoncerten er som badet i kærlighed. 
Førstesatsen blev skrevet, da Prokofjev var dybt forelsket i forfatterinden 
Nina Mesjtjerskaja. Med det i tankerne kan man tydeligt høre musikkens 
forelskede tilstand. Det første tema i koncerten beskrev Prokofjev som 
”drømmende”, mens det næste tema, som kommer efter ca. tre minutter, er 
”fortællende”. Det fortællende afsnit er meget ivrigt og skal spilles, som om 
solisten prøver at overbevise nogen om noget, forklarede Prokofjev. 

Den fortællende musik bliver meget insisterende og ender helt oppe i  
det røde felt. Efter en kulmination bliver violinisten efterladt alene –  
hvorefter det skønne indledningstema vender tilbage, spillet af fløjten  
og med violinen som drømmende ledsager. Prokofjev har rykket orkestret 
op i det lyseste leje, og satsen svæver hele vejen til den 7. himmel.

Andensatsen er en stor kontrast. Den skal spilles så hurtigt som muligt, og den 
hektiske karakter gør satsen ganske kort. Frækt og morsomt leger Prokofjev 
med musikkens hysteriske temperament. Det bliver et maskespil af den slags, 
der lå meget dybt i hans personlighed, og som gerne dukkede op på upassende 
tidspunkter. F.eks. efter den smukke afslutning på førstesatsen! 

Der er en tvetydig stilhed i den måde, tredje sats sætter ind på. Det tikkende 
akkompagnement lyder som et gammelt stueur, der nøgternt registrerer tidens 
gang. Men tomheden skurrer, og roen vil ikke falde over violinen. Så vender den 
lyriske stemning fra første sats tilbage, og violinen fortaber sig efterhånden 
i sine drømme. Det afrundes meget smukt i et kort møde med fløjten – violinens 
hemmelige partner. Så lyrisk, som kun Prokofjev kunne gøre det.

Der blev lyttet med tårer i øjnene, og allerede inden symfoniens sidste sats 
var forbi, havde publikum rejst sig op. Øjenvidner til den første opførelse 
af Sjostakovitjs 5. symfoni kunne fortælle, at bifaldet varede en halv time. 
Ingen havde tal på, hvor mange gange Sjostakovitj blev kaldt frem på 
scenen. Var det 20 fremkaldelser – eller snarere 40?

Året inden var Sjostakovitj blevet angrebet i den kommunistiske partiavis 
Pravda, endda på forsiden: ”Forplumring i stedet for musik” hed omtalen 

Prokofjev skrev  
næsten 20 år senere  
sin Violinkoncert nr. 2.

DMITRI SJOSTAKOVITJ: SYMFONI NR. 5
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af hans nyeste værker. Kendere af sovjetisk retorik mente at kunne se, at 
artiklen var dikteret af Stalin personligt. Den slags kritik var et forvarsel 
om noget meget alvorligt. Man kunne blive henrettet for mindre anklager 
end at have forplumret musikken. 

Sjostakovitj vidste, at hans næste store værk ville blive nøje bedømt. Derfor 
skrinlagde han sin nye Symfoni nr. 4, som var hans hidtil mest eksperi
menterende. I stedet skrev han målrettet den 5. symfoni til en koncert, 
der skulle afholdes i anledning af 20året for den russiske revolution. En 
journalist forsynede symfonien med undertitlen En sovjetkunstners svar 
på berettiget kritik. 

Symfonien tegner en udvikling fra svære grublerier til en triumferende 
afklaring. Den ender i heroisk stil med pompøse paukeslag og fanfarer. 
Sjostakovitjs modstandere opfattede det som en indrømmelse. Han gav 
øjensynligt her et budskab om, at hans eksperimenter og ’forplumring’ nu 
var lagt væk. Den nye symfoni levede kort sagt op til Stalins krav: Sovjetisk 
musik skulle være tydelig og opbyggelig. 

Men publikums følelsesladede reaktion tydede på noget andet. Man 
opfattede symfonien som et meget personligt værk, der var en sejr for 
Sjostakovitj, ikke for revolutionen. De sovjetiske kommissærer fik  
mistanke om, at symfonien havde dobbeltbund, men efter nærmere 
undersøgelser af partituret kunne man ikke bevise noget. Sådan er  
musik heldigvis!

Efter Sjostakovitjs død – og især efter Murens fald – er hele hans utrolige 
livsværk blevet taget op til revision. I dag er den generelle opfattelse, at 
adskillige af hans værker er bevidst tvetydige, og at nogle ligefrem er fyldt 
med musikalske koder, der skjult bevidner Sjostakovitjs indre kamp mod 
systemet. Tag f.eks. slutningen af symfonien. Er den pompøs og buldrende, 
fordi systemets mænd kun forstod den slags? Altså sylespids satire? Eller 
er det lyden af Sjostakovitj, der bliver mast af overmagten? Og hvad med 
den humoristiske andensats – er den tegn på spirende positiv energi eller 
er det en desperat dødedans? Det er nogle af de mange gåder, der gemmer 
sig bag Sjostakovitjs medrivende mesterværk.

Sjostakovitjs 5. symfoni 
er en af de mest  
spillede symfonier fra 
det 20. århundrede. 
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Marin Alsop fra USA har siden 2007 været chefdirigent for 
Baltimore Symfoniorkester. Hun er den første kvindelige 
chef dirigent for et af USA’s store orkestre. Samtidig er hun 
 chefdirigent for Sydamerikas nok bedste klassiske orkester,  
São Paolo Symfoniorkester fra Brasilien.

Marin Alsop er newyorker og uddannede sig først som violinist 
fra Juilliard School of Music. Men lige siden hun var ni år, havde 
hun haft et mål om at blive dirigent, og det forfulgte hun efter at 
være blevet professionel violinist. I 1980’erne vandt hun priser 
ved en række amerikanske dirigentkonkurrencer, og senere stu
derede hun videre hos den legendariske dirigent og komponist 
Leonard Bernstein. Ham betragter hun som sit store forbillede, 
og hun opfører hans musik meget ofte. 

Med sit orkester i Brasilien har Marin Alsop netop færdiggjort en 
komplet serie indspilninger med Prokofjevs symfonier. Hun har 
også uropført og indspillet mange nye  amerikanske værker, for 
nutidsmusik ligger hende stærkt på sinde. Gennem 25 år var hun 
kunstnerisk leder af en festival for ny musik i Californien.

Før Marin Alsop kom til Baltimore, var hun  chefdirigent for 
Bournemouth Symfoniorkester og for Colorado Symfoni orkester. 
I dag er hun en hyppig gæstedirigent hos nogle af verdens bedste 
orkestre, bl.a. Chicago Symfoniorkester, Philadelphia Orkestret, 
London Symfonikerne og London Filharmonikerne. Og i næste 
måned skal hun turnere rundt i England med Oplysningstidens 
Orkester, der spiller Beethoven på historiske instrumenter.

Det er i aften 4. gang, Marin Alsop dirigerer DR Symfoniorkestret.

Fotograf: Grant Leighton

• Marin Alsop
•  Amerikansk dirigent,  

født 1956 i New York
•  Chefdirigent for  

Baltimore Symfoniorkester og 
São Paolo Symfoniorkester

Marin Alsop
Dirigent

Alsop & Hahn  
Dirigent
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Blandt verdens violinvirtuoser stikker Hilary Hahn klart ud. Hun  
er en enestående begavelse og har et egensind, der siden hendes 
 tidlige gennembrud har præget alt, hvad hun har beskæftiget sig med.

Hilary Hahn er i dag 38 år. Hun begyndte at spille, da hun var tre 
år, kom på konservatoriet da hun var ti og indspillede sin første 
cd som 16årig. Da var hendes koncertkarriere allerede i fuld gang, 
men samtidig tog hun en universitetsgrad i litteratur og musik. 

Hun er konstant på farten og turnerer i USA, Europa og Asien. 
Hvert eneste job bliver optalt, og i skrivende stund er hun oppe 
på 1.594 koncerter. Gennem årene har hun også spillet adskillige 
gange med DR SymfoniOrkestret, første gang var i 2000.

Hendes repertoire er bredt og spreder sig hele tiden mere og 
mere. I år turnerer hun med violinkoncertklassikere af Prokofjev, 
Tjajkovskij, Dvořák og Bernstein, men spiller også kammerkoncerter 
med seks nye soloværker, skrevet af den spanske komponist 
Antón García Abril. Værkerne er blandt de mange nye, hun selv 
har bestilt og betalt. 

Hilary Hahn er en fremragende kommunikator som skribent 
og på de sociale medier. Hun holder af at nedbryde grænserne 
 mellem musikere og publikum, bl.a. ved at give gratis baby
koncerter for familier med små børn. Hun har også spillet til 
danseworkshops, yogahold og i strikkeklubber. Meningen er,  
at klassisk musik ikke skal være en adskilt del af livet.  

Hun har udgivet knap 20 albums med alt fra Bach til improvisations
musik. Lige på trapperne er et nyt album, der bl.a. indeholder live
optagelser og er illustreret med billeder, hun har fået af sine fans.

• Hilary Hahn
•  Amerikansk violinist,  

født 1979 i Virginia
•  Har spillet overalt i verden og 

vundet tre Grammy’er

Fotograf: Michael Patrick O’Leary

Hilary Hahn  
Violin

Alsop & Hahn  
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 email: book1bord@dr.dk eller telefonisk på 
35206360 (hverdage 1216).

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 Pbillet 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.


