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Dausgaard & Missa solemnis
Program

Fredag 10. november kl. 19.30 
 
DR Koncerthuset  
koncertsalen
 
Det Svenske Kammerorkester 
Det Svenske Radiokor
 
Thomas Dausgaard  
dirigent
 
Peter Dijkstra 
chefdirigent, Det Svenske Radiokor
 
Malin Christensson, sopran 
Kristina Hammarström, alt 
Michael Weinius, tenor 
Josef Wagner, bas
 
Sara Trobäck Hesselink 
koncertmester
 
Koncerten sendes direkte 
i P2 Koncerten.  
 
 
 
 
 
Mød Musikken 
Der er koncertintroduktion  
kl. 18.30 i koncertsalen med  
P2-værten Mathias Hammer, 
der fortæller om programmet 
og interviewer medvirkende 
fra koncerten. 
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
Missa solemnis, D-dur, opus 123 (1819-23) 
 
 I Kyrie 
 II Gloria 
 III Credo 
 IV Sanctus 
 V Agnus Dei  
 
Varighed: ca. 85´ 

 
DER ER INGEN PAUSE
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Missa solemnis
Missa solemnis er latin og betyder direkte oversat ’højtidelig messe’. Den 
oldgamle tekst til brug i gudstjenesten blev i hænderne på Beethoven 
forvandlet til et ikke bare højtideligt, men storslået musikværk. Et af hans 
største og mest personlige værker overhovedet.

Beethoven havde nogle år tidligere oplevet et absolut lavpunkt i sin 
tilværelse. I 1815 havde han været på selvmordets rand, ulykkeligt 
forelsket, stokdøv og i meget svingende psykisk tilstand. Men det lykkedes 
ham altså at komme ud på den anden side, og fra 1818 og til sin død i 1827 
skrev han nogle af sine mest originale og visionære værker. 

Blandt Beethovens sene værker er Missa solemnis nok det mest over-
raskende. Beethoven havde nemlig et meget belastet forhold til kirken. 
Han var født i en katolsk familie, men gik sjældent til gudstjeneste og havde 
ikke noget godt forhold til kirkens dogmer. Til gengæld interesserede han 
sig for ukristelige emner som oldægyptisk religion og Østens filosofi. Først 
omkring 1818, efter kriseårene, blussede en stærk interesse for kristen 
kirkemusik op hos Beethoven. Han begyndte at rumstere med planer om at 
skrive en messe, der skulle vise en ny og sand form for religiøs musik. En af 
hans huskesedler fra den tid er bevaret. Der står: 

For at skrive ægte kirkemusik: Gennemgå munkenes gamle kirkesang 
osv. Undersøg også alle katolske salmer og hymner i det hele taget for 
tekstafsnit i de rigtigste oversættelser og med den mest fuldkomne 
metrik. 

Beethoven gik i gang med planen og skaffede sig studieadgang til 
forskellige hofbiblioteker og musiksamlinger for at kunne leve op til sit 
mål om at skrive ’ægte’ kirkemusik på baggrund af 1000 års tradition.

Af Jens Cornelius

Ludwig van Beethoven

Vokalmusik med ekstreme krav

En ydre begivenhed i 1819 gav et konkret mål til hans store projekt. 
Ærkehertug Rudolph af Østrig, der var Beethovens mæcen, skulle 
indsættes som ærkebiskop ved en højtidelighed i Kölns domkirke. ”Den 
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Noget af det særlige ved Beethovens Missa solemnis er, at den ikke kun 
er forbundet med 1000 års kirkemusik. Den er også i nær familie med 
Beethovens egen symfoniske musik. Egentlig er messen vel nemmest at 
sammenligne med den berømte 9. symfoni og dens Ode til glæden. Ligesom 
symfonien er Missa solemnis nemlig et langt værk, der kræver orkester, 
fire solister og et stort kor. Og dets budskab er, ligesom i symfonien, at 
menneskehedens fremtid kræver, at vi finder fred i os selv. 

Omfanget af Missa solemnis er helt urealistisk til kirkebrug, og på 
Beethovens tid havde man svært ved at give værket en passende betegnelse. 
Beethovens ven Ignaz von Seyfreid kaldte det ”et oratorium over 
højmessens tekst”, mens Beethoven-kenderen Joseph Fröhlich skrev, at det 
var ”et oratorium til kirken, selv om visse afsnit overskrider den kirkelige 
stil til fordel for symfoniens eller teatermusikkens område”. I breve til 
digteren Goethe skrev Beethoven selv, at messen godt kunne opfattes som 

Sangsymfoni eller oratorium?

dag, hvor en messe med min musik kan opføres i forbindelse med fejringen 
af Deres Kongelige Højhed, vil være den største i mit liv,” skrev Beethoven 
til hertugen. Planen var naturligvis at have messen parat til ceremonien. 
Men Beethovens arbejde trak ud. Først efter fire år, i 1823, blev han 
færdig. Messen var vokset til et indhold og et udtryk, der fuldstændig 
overgik rammerne for en bispeindsættelse. Til gengæld var Beethoven 
selv overbevist om, at han med Missa solemnis havde skrevet sit største og 
vigtigste værk.

Missa solemnis var ikke kun en udfordring for Beethoven, men også 
for lytteren. Det komplekse indhold med de nogle gange bizarre idéer, 
kombineret med den lange varighed og de lærde kirketraditioner gør 
messen til en ordentlig mundfuld. Dertil kommer selve lyden af Missa 
solemnis! Koret befinder sig ofte i et højt leje og synger lange, udholdte 
toner, oven i købet meget kraftigt. Ikke mindst sopranerne er på en 
umenneskelig opgave og befinder sig i lange stræk i nærheden af det høje C. 

Beethoven var døv, da han skrev messen, men det er nok ikke det, der er 
forklaringen på de krav, han stiller til sangerne. Det drejer sig snarere om 
en idealistisk holdning til at skabe musik. Med andre ord en drøm om det 
ideelle – for nogle af Beethovens angivelser er simpelthen fysisk umulige. 
Der kræves det ekstreme for at understrege det ekstreme mål. Og hos 
Beethoven er målet helliget midlet.
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Missa solemnis blev 
uropført 1824 i Skt. 
Petersborg i stedet 
for ved den planlagte 
bispeindsættelse i Köln.

et oratorium. Wagner, der var en stor Beethoven-beundrer, mente derimod, 
at Missa solemnis var ”et rent symfonisk værk”.

Selv om messen er stor og kompleks som en symfoni, er den uden 
de typiske temabearbejdelser, der ellers gør Beethovens musik så 
karakteristisk. En undtagelse er Benedictus-satsen. Den adskiller sig fra de 
øvrige satser ved at have et langt instrumentalt afsnit og en gennemgående 
soloviolin. Inden da har man hørt orkestret ’præludere’, som en organist 
gør det i kirken. Det er en særpræget indledning til et afsnit, der med sin 
mystiske klangverden understreger en central del af messen.

Begyndelsen af messen er mere traditionel, om end i forstørret format. 
Kyrie eleison (Herre, forbarm dig) er præget af Beethovens studier i den 
gamle kirkemusik, og det store Gloria-afsnit virker inspireret af Händels 
korværker, som Beethoven beundrede skyhøjt. For ham var Händel den 
største komponist nogensinde. Gjaldende trompeter står i kontrast til en 
kæmpemæssig, lærd korfuga til ordene ”in gloria Dei patris” (i Gud Faders 
herlighed).

Credo (Trosbekendelsen) er hjertet af Missa solemnis. Med tilbageholdt 
åndedræt synger solisterne ordene ”Et incarnatus est de spiritu sancto” 
(som er undfanget af Helligånden), imens kun nogle få instrumenter 
tør give lyd fra sig. Abrupt bryder korets tenorer ind med ”Et resurrexit 
tertia die” (på tredjedagen opstanden fra de døde). Satsens klimaks er den 
triumferende fuga ”Et vitam venturi” (det evige liv), som byder på ekstreme 
korudfordringer i et tempo, der godt kan kaldes uladsiggørligt. Et eksplosivt 
højdepunkt i et værk fyldt af chokerende modsætninger.

Agnus Dei med slutafsnittet Dona nobis pacem er en bøn om fred, og 
det minder os om, at Beethovens tid også var Napoleonskrigenes tid. 
Fredsbønnen handler ikke kun om sjælefred, men om den helt bogstavelige 
fred mellem menneskene. Man kunne forvente, at musikken her ville 
falde til ro i inderlig, from bøn. Men som advarsel afbryder Beethoven med 
krigstrommer og trompetkald, hvorefter solisternes bøn får en helt anden 
rædselsslagen karakter. Beethoven gentager denne afbrydelse, og messens 
lidt fortabte afrunding lader os forstå, at vi først må skabe fred med os selv, 
før vi kan få fred med Gud.

Præg af både Händel og Napoleonskrigene
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Thomas Dausgaard

Fotograf: Thomas Grøndahl

Dausgaard & Missa solemnis
Dirigent

Thomas Dausgaard er en af Nordens førende dirigenter. Han 
har i 20 år været chefdirigent for Det Svenske Kammerorkester 
og er desuden chefdirigent for BBC’s Skotske Symfoniorkester. 
Han er for nylig blevet udpeget som kommende chefdirigent for 
det fremragende Seattle Symfoniorkester i USA. En post, han 
tiltræder i 2019.

Dausgaard er højt anerkendt for sin på en gang dynamiske 
og analytiske stil. Med Det Svenske Kammerorkester giver 
han nogle af tidens mest interessante nyfortolkninger af de 
etablerede klassiske orkesterværker. Den symfoniske arv fra 
Beethoven og frem til Tjajkovskij, Dvořák og Brahms får en 
musikalsk blodtransfusion af hans energi og meget stilbevidste 
læsning af partiturerne.

Denne sommer dirigerede han sit skotske orkester ved to 
koncerter ved The Proms i Royal Albert Hall, og til efteråret 
tager de på turné til Tyskland, Østrig og Italien. Udover sine faste 
dirigentposter er Dausgaard flittig gæst hos symfoniorkestre 
kloden rundt. Han har dirigeret koncerter i Asien, Nord- og 
Sydamerika og hele Europa. Nordisk musik er et af hans 
specialer, og i udlandet præsenterer han ofte værker af Sibelius, 
Carl Nielsen og Rued Langgaard.

Thomas Dausgaards store diskografi er nået op over 50 albums. 
Senest har han udgivet Mahlers 10. symfoni med Seattle 
Symfonikerne, der blev nomineret til en Gramophone Award, 
og orkesterværker af Pelle Gudmundsen-Holmgreen med BBC 
Symfoniorkester. 

Med DR SymfoniOrkestret, hvis chefdirigent han var fra 2004 til 
2011, har han bl.a. indspillet Rued Langgaards 16 symfonier og 
operaen Antikrist, og med Det Svenske Kammerorkester bl.a. alle 
symfonier af Beethoven, Schubert og Schumann.  

Dirigent

•  Thomas Dausgaard
•  Dansk dirigent, 
 født 1963 i København
•  Chefdirigent for Det svenske 

Kammerorkester siden 1997
•  Chefdirigent for BBC’s Skotske 

Symfoniorkester fra 2016
•  Tiltræder i 2019 posten 

som chefdirigent for Seattle 
Symfoniorkester

•  Æresdirigent for DR 
SymfoniOrkestret
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Malin Christensson

•  Malin Christensson
• Svensk sopran, 
 født 1976 i Vessigebro

Fotograf: Sussie Ahlburg

Den svenske sopran Malin Christensson er uddannet i London 
på Royal College of Music. Den engelske radio, BBC, valgte hende 
i 2009 til deres talentserie New Generation Artists, og meget af 
hendes karriere foregår nu i Storbritannien og USA. Hun har 
sunget i de mest berømte britiske koncertsale, ved The Proms i 
Royal Albert Hall, i Wigmore Hall, på nationaloperaen Covent 
Garden og ved Glyndebourne Festspillene.

Malin Christensson optræder især i de kendte Mozart-
sopranroller, bl.a. Susanna i Figaros bryllup, som hun i år har 
sunget hos Los Angeles Filharmonikerne dirigeret af Gustavo 
Dudamel, og ved den berømte operafestival i Aix-en-Provence. 
Papagena i Tryllefløjten har hun sunget på flere scener i 
Europa, bl.a. ved Wiener Festwochen, og Zerlina i Don Juan 
har hun sunget på Houston Operaen. Rollen som Blonde i 
Bortførelsen fra Seraillet sang hun sidste sæson på turné med 
Oplysningstidens Orkester. 

Men hun synger også andet end Mozart: Denne sommer sang 
hun rollen som Freja i Wagners Rhinguldet med Boston 
Symfoniorkester, dirigeret af Andris Nelsons. Tidligere har hun 
sammen med tenoren Rolando Villazon opført Massenets opera 
Werther ved festspillene i Baden-Baden. Udover opera synger 
hun oratorier som f.eks. Bachs Matthæuspassion og Juleoratoriet 
og sopranpartierne i symfoniske værker som Mahlers 
Opstandelsessymfoni, som hun sidste sæson sang i USA.

Malin Christensson kommer fra Halland, men har base i Malmö, 
hvorfra man nemt kommer til Kastrup Lufthavn – og derfra 
videre ud i verden.

Sopran
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Kristina Hammarström

Fotograf: Mats Bäcker

Dausgaard & Missa solemnis
Solister

Den svenske mezzosopran Kristina Hammarström er en af 
Nordens førende sangerinder. Hun optræder på de store 
operascener i Europa, især med musik fra 1600- og 1700-tallet.

Kristina Hammarström kommer fra den lille svenske by Sillerud 
i Värmland. Hun havde egentlig tænkt sig at blive violinist, 
men efter at have haft et studenterjob som vikar i Stockholms 
Operakor skiftede hun til sang. Så snart hun var færdiguddannet, 
blev hun ansat på Operaen i Lübeck. Efter nogle år begyndte 
hun at arbejde som freelancesangerinde, og det har hun gjort 
siden.

På operascenen specialiserer Kristina Hammarström sig i de 
såkaldte ’bukseroller’, dvs. partier fra især 1700-tallets opera, 
hvor mandlige figurer bliver sunget af damer. Til det passer 
hendes mørktfarvede mezzosopran godt, og hun har gennem 
årene sunget rigtig mange opførelser af Mozarts og Händels 
operaer. 

I sidste sæson sang hun Händels Rodelinda på Versailles 
Operaen og Odysseus’ hjemkomst af Monteverdi på La Monnaie 
Operaen i Bruxelles. Denne sæson byder bl.a. på Glucks Alceste i 
Tyskland og Østrig, Cavallis 1600-talsopera Il Giasone i Genève 
og Bachs H-mol-messe og Händels Messias hjemme i Sverige.  

Kristina Hammarström har gæstet DR flere gange, og 
hun har store roller på tre af de Mozart-indspilninger, DR 
UnderholdningsOrkestret lavede med chefdirigent Adam 
Fischer: Idomeneo, Mitridate og Lucio Silla. Hendes seneste 
udgivelse er Händels opera Orlando, dirigeret af René Jacobs.

Mezzosopran

•  Kristina Hammarström
•  Svensk mezzosopran, 
 født i Sillerud
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Michael Weinius

•  Michael Weinius
• Svensk tenor, 
 født 1971 i Stockholm

Fotograf: Mats Bäcker

Tenoren Michael Weinius er fra Stockholm. Som mange 
andre tenorer debuterede han som baryton, inden han efter ti 
års operakarriere i 2004 skiftede til det højere tenorfag. Han 
begyndte at dyrke Wagners tenorroller som speciale, og i 2008 
vandt han den store Wagner-konkurrence i Seattle. Det har gjort 
ham til en meget efterspurgt herre, der har sunget Wagners 
krævende operaer på bl.a. Deutsche Oper i Berlin, Bayerns 
Statsopera og Bastille Operaen i Paris.

Blandt de Wagner-roller, han har sunget er Lohengrin – som han 
sidste år sang på Wiens Statsopera – og rollen som Siegmund i 
Nibelungens Ring. Titelrollen som Parsifal har han sunget i både 
Sverige og Tyskland. Andre store partier har været Verdis Othello 
og titelrollen i Brittens sømandstragedie Peter Grimes. 

I denne sæson synger han Herodes i Richard Strauss’ Salome på 
Operaen i Leipzig. Til næste år skal han i Düsseldorf for første 
gang synge titelrollen i Wagners Siegfried og på Operaen i Kassel 
venter udfordringen som Tristan i Wagners Tristan og Isolde.

På dvd kan man opleve Michael Weinius som Lohengrin, 
dirigeret af Alan Gilbert, og som Siegmund i Wagners 
Valkyrien. Han medvirker også på den roste indspilning af Poul 
Schierbecks danske operaklassiker Fête Galante, dirigeret af 
Michael Schønwandt.

I 2013 blev han udnævnt til svensk ’Hovsångare’, der svarer til 
den danske hæderstitel Kongelig kammersanger. Hvad færre ved 
er, at Michael Weinius er en glimrende pianist og kan indstudere 
nye roller – også de nye svenske operaer, han har uropført – med 
sig selv ved klaveret.

Tenor
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Josef Wagner 

Fotograf: Steve Haider

Dausgaard & Missa solemnis
Solister

Basbarytonen Josef Wagner er østriger og er uddannet i Wien. 
Han begyndte sangerlivet i et drengekor, og som voksen 
sangstuderende blev han undervist af de store bassangere Robert 
Holl og Kurt Equiluz.

I 2002 blev han fastansat ved Wiens Volksoper, og her sang 
han især de store Mozart-basroller: Don Juan, Figaro og 
fuglefængeren Papageno. Efter fire år på Volksoper debuterede 
Josef Wagner ved de celebre Salzburg Festspil, og siden har han 
ernæret sig som freelancesanger – selv om kontakten til den 
gamle arbejdsplads, Volksoper, stadig er tæt.

Han optræder derfor på mange forskellige centraleuropæiske 
scener samt i Israel og Canada. Papageno i Mozarts Tryllefløjten 
har han sunget ved operafestivalen i Aix-en-Provence og Golaud 
i Debussys Pelleas og Melisande på Deutsche Oper i Berlin. I 
Stockholm har han sunget rollen som Jochanaan (Johannes 
Døberen) i Richard Strauss’ Salome overfor superstjernen Nina 
Stemme i titelrollen. 

Den kommende tid arbejder Josef Wagner på Korngolds opera 
Das Wunder der Heliane, der til marts skal opføres på Deutsche 
Oper for første gang, og han skal synge Guiglielmo i Mozarts Cosi 
fan tutte i Marseille. På Volksoper i Wien skal han synge Mozarts 
Don Juan og Offenbachs Hoffmanns eventyr. En travl bassanger, 
altså, der ved siden af alle sine engagementer på operascenen 
også holder meget af at synge lieder og oratorier.

Basbaryton

•  Josef Wagner
•  Østrigsk basbaryton, født 1975
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Det Svenske 
Kammerorkester

I den mellemstore svenske by Örebro finder man et ensemble, der tilhører 
eliten af internationale kammerorkestre. Det er et ungt orkester, grundlagt 
i 1995, og her har Thomas Dausgaard været chefdirigent siden 1997. 
Samarbejdet er usædvanligt tæt og har udviklet sig konstant.

Med sine 39 musikere har Det Svenske Kammerorkester cirka halv 
størrelse af et symfoniorkester. Det gør det naturligt for orkestret at spille 
musik af Haydn, Mozart og Beethoven, der netop er komponeret for 
mindre orkestre. Men også i det 20. århundrede har komponister skrevet 
oceaner af musik for kammerorkester.

Derudover har Det svenske Kammerorkester og Thomas Dausgaard kastet 
sig ud i værker, der normalt spilles af de fuldvoksne symfoniorkestre, 
f.eks. de store romantiske symfonier af Schumann, Dvořák og Tjajkovskij. 
Projektet hedder Opening Doors, og blandt de seneste udgivelser er et 
Wagner-album og Mendelssohns musik til En Skærsommernatsdrøm.

I alt har Det svenske Kammerorkester indspillet over 50 cd’er, heriblandt 
en skelsættende serie med Beethovens samlede orkesterværker, der er 
blevet modtaget med største ros fra den internationale presse. ”Beethoven 
med klarhed og kant, der giver et maksimalt indtryk af musikken”, skrev 
New York Times.

Orkestret har siden 2004 turneret flittigt i udlandet hvert år. Turen 
har gået til så fornemme scener som Berlins Filharmoni, Salzburg 
Festspillene, The Proms i London og New Yorks store Mostly Mozart 
Festival. De seneste turnéer har gået til Spanien og rundt i Centraleuropa.

Thomas Dausgaard fortsætter som chefdirigent indtil sommeren 2019. 
Herefter tager den verdensberømte svenske klarinettist Martin Fröst over 
som ny chefdirigent for Det Svenske Kammerorkester.

orebrokonserthus.com/svenska-kammarorkestern

•  Det Svenske 
Kammerorkester

•  Grundlagt 1995 i 
Örebro

•  Internationalt  
berømt som 
Beethoven-orkester
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Det Svenske Radiokor
De 32 sangere i Det Svenske Radiokor udgør et af Europas bedste 
vokalensembler. Koret er så godt, at det ikke kun arbejder hjemme i 
Sveriges Radio, men engageres internationalt af forskellige dirigenter og 
orkestre. Claudio Abbado, Riccardo Muti og Paavo Järvi har været blandt 
de berømte dirigenter, der har kaldt Det Svenske Radiokor til sig, og hos 
de verdensberømte Berliner Filharmonikere har koret i mange år været 
regelmæssig samarbejdspartner.

Det svenske ’Radiokören’ har en meget lang historie. Det blev grundlagt 
helt tilbage i 1925 (Sveriges Radio fik først et Radiosymfoniorkester i 
1965). I 1952 skete den afgørende udvikling for koret, da det fik Eric 
Ericson (1918-2013) som chefdirigent. Ericson var en legende i det 
20. århundredes kormusik. Han omdannede koret med nye og bedre 
sangere og udviklede det til en fleksibel, slank vokalgruppe med meget 
stor alsidighed. Eric Ericson dirigerede koret i 30 år. Blandt de senere 
chefdirigenter har været Stefan Parkman og esteren Tõnu Kaljuste. 

Siden 2007 har Peter Dijkstra fra Holland været korets chefdirigent. 
Under hans ledelse har koret eksperimenteret med nye koncertformer og 
anderledes koncertrum. Peter Dijkstra er også meget flittig til at turnere 
med koret, både rundt i Sverige og så langt væk som Japan. I år har koret 
været på turné i Italien.

På Sveriges Radios klassiske kanal P2 kan man – ligesom i dansk P2 – 
høre Radiokoret synge a capella kormusik eller optræde i orkesterværker 
sammen med Sveriges Radiosymfoniorkester. Koret medvirker også på 
mange indspilninger og har gennem årene fået flere pladepriser. I 2011 
fik koret endda den svenske regerings særlige Musikeksportpris. ”Få 
har som Radiokoret sat svensk kormusik på landkortet gennem et halvt 
århundrede”, lød motiveringen.

radiokoren.se

•  Det Svenske Radiokor
•  Grundlagt 1925
•  Chefdirigent siden 

2007 er Peter Dijkstra



DR Koncerthuset 2017/18 13Dausgaard & Missa solemnis
Musikerliste

VIOLON I
Sara Trobäck Hesselink,   
       koncertmester
Urban Svensson
Roger Olsson
Olof Ericsson
Hans Elvkull
Johan Andersson
Lena Ludeen
Lena Sjölund
   
VIOLIN II 
Per Drougge
Anna Jansson
Cecilia Bukovinszky
Robert Bruus
Christina Olofsdotter Hallberg
Tino Fjeldli

VIOLA 
Göran Fröst
Gunnar Jedvik
Mikael Ludeen
Kate Pelly
Paul Morgan

CELLO 
Mats Levin
Hanna Thorell
Rajmund Follmann
Kristin Malmborg

KONTRABAS 
Sebastien Dube
Peter Nitsche
Josee Deschenes

FLØJTE
Alissa Rossius
Urban Hallberg

OBO
Karin Egardt
Lisa Almberg

KLARINET
Ingrid Meidell Noodt
Alberto Alvarez-Garcia

FAGOT
Mikael Lindström
Andreas Lyeteg
Adam Nyquist

HORN
Terese Larsson
Göran Hulphers
Alexander Hambleton
Björn Olsson

TROMPET
Anders Hemström
Margit Csökmei

TROMBONE
Niklas Almgren
Jonas Larsson
Anders Wiborg

PAUKER
Lars Fhager

ORGEL
Karl-Magnus Jansson

Musikere
Det Svenske Kammerorkester
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SOPRAN 
Annelie Korsfeldt 
Jenny Ohlson Akre 
Lisa Carlioth
Marie Alexis 
Sofia Niklasson
Marika Scheele 
Jennie Eriksson Nordin 
Jessica Bäcklund 
Maria Demérus 
Angela Rotondo
Elin Skorup

ALT 
Anna Zander Sand 
Annika Hudak 
Inger Kindlund Stark
Christiane Höjlund
Tove Nilsson
Helena Bjarnle
Maria Erlansson
Anna Graca 
Elin Lannemyr 
Janna Vettergren

TENOR 
Mats Carlsson 
Gunnar Sundberg
Love Tronner
Niklas Engquist

Thomas Köll
Magnus Wennerberg
Fredrik Mattsson
Per-Gunnar Alpadie
Philip Sherman

BAS 
Johan Pejler
Mathias Brorson
Rickard Collin
Lars Johansson Brissman
Stefan Nymark
Bengt Eklund
Staffan Alveteg
Erik Arnelöf
Magnus Billström
David Wijkman

Sangere
Det Svenske Radiokor 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

Fotograf: Kristian Pohl
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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.


