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Luisi & Mahlers 1.   
Program

CARL NIELSEN (1865-1931)   
Helios, ouverture, opus 17 (1903)  
 
Varighed: ca. 12´ 
 
RICHARD WAGNER (1813-83) 
Fem sange til tekster af Mathilde Wesendonck (1857-58) 
 
 I Der Engel 
 II Stehe still! 
 III Im Treibhaus 
 IV Schmerzen  
      (instrumenteret af Felix Mottl)  
 V Träume     
       (instrumenteret af Richard Wagner) 
 
Varighed: ca. 20´ 
 
 
PAUSE (30’) ca. 20.10
 
 
GUSTAV MAHLER (1860-1911) 
Symfoni nr. 1, D-dur (1884-88)  
 
 I Langsam, schleppend. - Immer sehr gemächlich 
 II Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell  
 III Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen 
 IV Stürmisch bewegt 
   
Varighed: ca. 55´ 

Torsdag  23. marts kl. 19.30  
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Kære publikum 

Luisi & Mahlers 1. 
Velkomst

For os i DR SymfoniOrkestret og chefdirigent Fabio Luisi er denne 
torsdagskoncert helt speciel. Musikken, som I kan høre i aften, tager 
vi nemlig med i bagagen, når vi på søndag rejser til den amerikanske 
vestkyst på en to uger lang koncertturné sammen med bl.a. aftenens 
solist, Deborah Voigt.

Rejsen bliver DR SymfoniOrkestrets første, rigtige udlandsturné med 
Fabio Luisi – og valget af destination er ikke tilfældigt. USA er Fabio 
Luisis andet hjemland, og ud over sin dirigentstilling på Metropolitan 
Operaen i New York er vores chefdirigent en kendt gæst hos mange 
amerikanske orkestre. Nu skal Luisi for første gang præsentere sit danske 
orkester, der i udlandet kendes som The Danish National Symphony 
Orchestra  / DR, for det amerikanske publikum.

Når vi prioriterer det store arbejde, der ligger i at arrangere koncert- 
rejser med over 100 musikere, er det selvfølgelig i høj grad for at slå  
DR SymfoniOrkestrets navn fast internationalt. Men samtidig brænder 
vi for at udbrede de værdier og den spillestil, som orkestret står for. Vi 
er kendt for vores særlige, demokratiske orkesterkultur, som giver plads 
til de enkelte musikeres personlige udtryk – og det er ret enestående i 
forhold til de tunge hierarkier, der er normen i de fleste udenlandske 
symfoniorkestre.

Luisi og DR SymfoniOrkestret har primært valgt store, senromantiske 
værker til turnéen, men en særlig plads i bagagen – og i hjertet – har 
musik af Carl Nielsen, som det amerikanske publikum vil kunne opleve 
ved alle seks koncerter – særligt i San Francisco, hvor vi har Nielsens 
6. symfoni på programmet. Vi er meget spændte på at præsentere 
amerikanerne for DR SymfoniOrkestrets karakteristiske, nordiske lyd og 
den særlige livskraft, som kommer til udtryk i Carl Nielsens musik. 

Hvis du vil følge med i DR SymfoniOrkestrets USA-turné, kan du følge 
orkestret på Facebook eller lytte til P2’s reportage og transmissioner fra 
turnéens to sidste koncerter i San Francisco, som sendes på P2  
1. og 2. påskedag, 16. og 17. april.

God fornøjelse med koncerten – og på gensyn i april! 

Kim Bohr
Chef for DR Kor & Orkestre

DR SymfoniOrkestrets  

USA-turné er finansieret af:

A.P. Møller og Hustru 

Chastine Mc-Kinney 

Møllers Fond til Almene 

Formaal

Carl Nielsen 

og Anne Marie 

Carl-Nielsens Legat

Knud Højgaards Fond

Transportfirmaet Damco
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Helios, ouverture 
Helios er det græske navn for solen, der i den græske mytologi trækkes 
henover himlen af fire flotte hingste. I sin ouverture Helios beskriver Carl 
Nielsen solens vandring, som han selv oplevede den i det varme Grækenland.

Carl Nielsen og hans kone, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen, boede i 
Grækenland i et halvt års tid. Det var i 1903. Mens fruen arbejdede med sine 
skulpturer på Akropolis-museet, skrev Carl Nielsen musik i et arbejdsværelse 
på konservatoriet i Athen. Sammen med en lille koloni af danskere fik de 
også oplevet Egypten og Istanbul. En absolut usædvanlig rejse dengang, men 
Nielsen-parret var også bohemer.

”Her er knaldende varmt”, skrev Carl Nielsen hjem til en dansk ven.  
”Helios brænder den hele Dag, og jeg skriver løs paa mit nye Solsystem.”  
Da ouverturen var færdig, blev den forsynet med et motto: 

 Stilhed og Mørke – saa stiger Sol under frydefuld Lovsang –  
 vandrer sin gyldne Vej – sænker sig stille i Hav.

Det er denne lange buebevægelse, der gør Helios-ouverturen så medrivende. 
Solopgangen males frem med fire hornkald, der fletter sig sammen i 
vidunderligt dissonerende glans. En bevægelse i musikken bygges op, og 
da solskiven ses i fuld størrelse, sætter de fire horn ind igen, denne gang i 
gjaldende enstemmighed. 

I ouverturens midterdel skaber sollyset fuld aktivitet, og musikken 
kulminerer i en vild fuga. Energien bruges helt op, og solen må efterhånden 
begynde sin tilbagetrækning. Solhymnen spilles en sidste gang, denne gang 
kun af et enkelt horn.

Carl Nielsens tre børn var ikke med på rejsen. Han skrev hjem til dem om det 
mest usædvanlige ved Syden, nemlig lyset: ”Solen skinner fra Morgen til Aften 
og saa gaar den ned bag de dejligste blaa Bjerge i Vesten efter at den har lyst 
henover den skjønne Ægina-Golf. Og saadan er det hver Dag med den skjønne 
Sol.”

Af Jens Cornelius

Helios-ouverturen er 

et af de Carl Nielsen-

værker, der spilles oftest 

i udlandet.

Carl Nielsen 
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Fem sange til tekster af 
Mathilde Wesendonck

Luisi & Mahlers 1. 
Musikken

Wesendock-Liederne 

er et af de få berømte 

Wagner-værker, som 

ikke er en opera.

Richard Wagner 

”Eftersom jeg aldrig har nydt kærlighedens sande glæde, 
vil jeg rejse et monument over denne skønneste af alle 
drømme. Et monument, hvor denne kærlighed for en gangs 
skyld skal blive fuldstændig tilfredsstillet.” 

Sådan skrev Wagner efter en stormfuld kærlighedsaffære med Mathilde 
Wesendonck. ’Monumentet’ blev operaen Tristan og Isolde om en 
kærlighed så stor, at kun døden kan blive dens forløsning. Operaen fik også 
et søsterværk, nemlig de såkaldte Wesendonck-Lieder.

Mathilde Wesendonck havde en digterisk åre, og i den periode, hun 
omgikkes Wagner, blev hendes digte stærkt påvirkede af ham. Og for en 
sjælden gangs skyld satte Wagner musik til tekster, han ikke selv havde 
skrevet. Teksterne er af hende, og handler om dem – Wagner og Mathilde.

Problemet var, at de begge var gift. Mathilde med en rigmand, der støttede 
Wagner økonomisk og lod ham flytte ind i en villa på sin grund, selv om 
hans 24-årige hustru interesserede sig voldsomt for den store komponist. 
Hele affæren var mystisk, for Hr. Wesendonck havde bedt hende tage 
navnet Mathilde efter sin forrige kone og efter sin storesøster. Dramaet var 
som taget ud af en Wagner-opera om forbuden kærlighed.

To af sangene gav Wagner ligefrem undertitlen Skitse til Tristan og Isolde. 
Det er Im Treibhaus og Träume, som bygger på centrale motiver fra 
operaen. 

Träume (Drømme) beskriver den store kærlighed, og sangens 
længselsfulde tema blev senere foldet ud i operaens ekstatiske 2. akt. Im 
Treibhaus (I  væksthuset) fortæller om de planter, der må leve et unaturligt, 
halvkvalt liv i forkerte omgivelser. Billedet svarer til sidste akt af Tristan 
og Isolde, hvor de to elskende endelig slipper deres ulidelige tilværelse på 
jorden. 
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De første gange, Mahler opførte sin Symfoni nr. 1, gav han den titlen 
Titan. Det hentydede til en roman med samme titel, skrevet af forfatteren 
Jean Paul. I romanen må hovedpersonen kæmpe med både ydre og indre 
modstand, før han når sit mål. Samme kampe gennemleves i symfonien, 
inden helten til slut sejrer i et opgør med de mørke kræfter.

Mahler fortalte ikke, om han selv er ’Titanen’ i fortællingen. Men det kunne 
godt være tilfældet, for han indlægger henvisninger til sig selv i løbet af 
symfonien. Flere steder citerer han sine egne sange. Første sats er præget 
af sangen Ging heut’ Morgen übers Feld (Jeg gik i morges ud over marken), 
som han havde skrevet nogle år tidligere og tilegnet en ung kvinde, han 
var stormende forelsket i. Melodien er altså Mahlers minde om en lykkelig 
fortid. 

Inden da hører man i symfonien selve livets begyndelse, naturens 
opvågnen efter vintersøvnen. En magisk indledning, hvor Mahler lader 
strygerne spille hårfine flageoletter (overtoner), og hvor trompeter skjult i 
det fjerne signalerer, at lyset og livsgnisten tændes.

Andensatsen er i en grel folkemusikstil, der kan forstås som et billede på 
ungdommens iver. Mahler kaldte på et tidspunkt satsen For fulde sejl.
 
I tredje sats er der derimod indtrådt en krise, og menneskets hektiske 
liv er blevet afbrudt. Begravelsen foregår til tonerne af en bitter, ironisk 
sørgemarch.

Mahler skrev ni 

symfonier og døde 

halvvejs gennem 

arbejdet med sin 10. 

Symfoni.

Symfoni nr. 1
Gustav Mahler

De fem Wesendonck-Lieder blev komponeret for sang og klaver. Wagner 
lavede derefter en udgave af Träume for violin og orkester, som han 
lod spille for Mathilde på hendes fødselsdag. De øvrige fire sange blev 
orkestreret af dirigenten Felix Mottl efter Wagners død. Og først efter 
Mathilde Wesendoncks død i 1902 blev det afsløret, hvem der havde 
skrevet teksterne.
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Mahler fik idéen til denne sørgemarch fra en tegning i en børnebog, hvor 
skovens dyr laver et begravelsesoptog for en død jæger. Det absurde billede 
overfører han til symfonien ved at bruge børnesangen Mester Jakob som 
tema – spillet i mol af orkestrets kontrabasser.

Fra denne ironiske undergang går Mahler uden afbrydelse videre til 
symfoniens finale, hvor helten må kæmpe for evigheden. Fra Helvede 
til Paradis kaldte Mahler oprindelig satsen, som er ”et brat udbrud af 
fortvivlelse fra et dybt såret hjerte”. Indledningens bratte udbrud kommer 
som et chok hver gang! 

Undervejs i denne lange slutsats citerer Mahler både Wagners opera 
Parsifal og Liszts Dante-symfoni, to af den tyske romantiks mest ambitiøse 
værker, for at understrege hvilke højder, man her befinder sig i. 

Men alt det gik fuldstændig hen over hovedet på publikum ved 
uropførelsen i Budapest i 1889. Der blev buhet fra salen, anmelderne kaldte 
musikken bizar og kakofonisk, og selv Mahlers gode venner tog afstand fra 
ham. 

I dag har vi bedre øje for symfoniens mange tvetydigheder, hvor det tragiske 
og det ironiske står side om side. F.eks. i  tredjesatsen, hvor sørgemarchen 
afbrydes af et jødisk klezmerorkester og derefter af vulgær ølstuemusik. Et 
udtryk for den splittelse, der er så typisk for Mahler. 

Også heltens sejr i finalen er tvetydig. Kom triumfen for sent? Den form  
for selvmodsigelse er med til at gøre symfonien moderne i vores ører.  
Og 1. Symfoni er blevet en af Mahlers mest populære – et oplagt sted at 
indlede et forhold til denne dybt originale komponist.
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Fabio Luisi har siden 2016 været chefdirigent for  
DR SymfoniOrkestret. Han er en af verdens førende dirigenter, 
en knivskarp, kræsen musiker, der ikke går på kompromis for at 
opnå det ypperste.

Den 58-årige italiener er født og uddannet i Genova. Han 
deler sin karriere mellem opera og orkestermusik – og mellem 
USA og Europa. Han har nemlig også andre faste stillinger 
som chefdirigent for Zürich Operaen og som førstedirigent 
ved Metropolitan Operaen i New York. Hans kontrakt som 
chefdirigent for DR SymfoniOrkestret varer foreløbig indtil 2020.

I denne og næste koncertsæson hos DR SymfoniOrkestret 
dirigerer Fabio Luisi megen senromantisk musik. Det kræver 
en virtuos teknik og et røntgensyn på de komplicerede og 
farvestærke partiturer. Om Mahler siger han: 

Det er både let og svært at beskrive Mahler – for Mahler er alt. Alt, 
hvad livet bringer! Sorg, glæde, entusiasme, depression. Han er 
en af de mest komplekse og dybe komponister, der nogensinde har 
levet. 

Den senromantiske musik udgør også en betydelig del af Luisis 
indspilninger. Hans nyeste udgivelser, indspillet i Zürich, er 
Bruckners Symfoni nr. 8 og Rimskij-Korsakovs symfoniske 
digtning Sheherazade.

Tidligere har Fabio Luisi været chefdirigent for bl.a. 
Wiener Symfonikerne, Suisse Romande Orkestret, 
Radiosymfoniorkestret i Leipzig, Dresdens Statskapel og 
Dresdens Semper Opera.
 
Luisi mødte DR SymfoniOrkestret første gang i 2010 – “og jeg har 
elsket orkestret lige siden”, siger han. ”Det er et privilegium for 
mig at skabe musik sammen med så velspillende en musikerflok.”

• Fabio Luisi

•  Italiensk dirigent, født 1959  

i Genova

•  Chefdirigent for DR 

SymfoniOrkestret siden 2016

• Er også chefdirigent for Zürich   

 Operaen og førstedirigent ved   

 Metropolitan Operaen i  

 New York

Fotograf: Barbara Luisi

Fabio Luisi
dirigent

Luisi & Mahlers 1.   
Dirigent
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Deborah Voigt

• Deborah Voigt

•  Amerikansk sopran,  

født i Illinois

•  Verdenskarriere med speciale  

i operaerne af Wagner og 

Richard Strauss

Fotograf: Heidi Gutman

Luisi & Mahlers 1.   
Solist

Sopranen Deborah Voigt er et af USA’s kendteste klassiske navne. 
Hun har haft en imponerende karriere, og i oktober fejrede hun 
25-års jubilæum for sin debut på Metropolitan Operaen i New 
York. 

Hun begyndte at synge allerede som 5-årig, da hun kom med i den 
lokale baptistkirkes kor. I 1988 debuterede hun i Carnegie Hall 
og vandt de følgende år bl.a. Tjajkovskij Konkurrencen i Moskva 
og Luciano Pavarotti Konkurrencen i Philadelphia. Efter hendes 
gennembrud på Metropolitan Operaen stod det klart, at USA 
havde fået en ny operastjerne.

Deborah Voigts stemme hører til typen ’dramatisk sopran’, 
og derfor har hun især sunget det krævende senromantiske 
repertoire med hovedvægt på operaerne af Wagner og Richard 
Strauss. Det har ført hende til de største scener i verden: Covent 
Garden i London, Wiener Statsoperaen, Bastille Operaen i Paris, 
La Scala i Milano og de amerikanske operahuse, ikke mindst ’The 
Met’ i New York, der godt kan kaldes hendes hjemmebane. 

Blandt hendes indspilninger er Wagners Tristan og Isolde og 
Den flyvende hollænder, Strauss’ Ariadne på Naxos, Schönbergs 
Gurre-Lieder og Richard Strauss’ Vier letzte Lieder. Hun synger 
rollen som Brünnhilde på Metropolitan Operaens dvd med hele 
Wagners Nibelungens Ring, og hun har sammen med Placido 
Domingo lavet et album med kærlighedsduetter fra Wagners 
operaer.
 
I 2015 udgav hun sine erindringer, Call me Debbie, og hun turnerer 
også med sit one-woman show, Voigt Lessons, hvor hun fortæller 
om sit liv og synger musik, hun holder særligt af. Det inkluderer 
også amerikanske evergreens og musicalnumre, som hun har en 
stor kærlighed til. 

sopran
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Oplev DR KoncertKoret igen til påske

DR KONCERTKORETS 
PÅSKEFEJRING

LØRDAG 8. APRIL KL. 15
KONCERTSALEN, DR KONCERTHUSET

Som optakt til påskeugen præsenterer DR KoncertKoret et 
smukt og højtideligt passionsprogram sammen med Malmø 

Symfoniorkester og dirigent Marc Soustrot. 

Efter Stravinskijs dramatiske Requiem Canticles og Debussys 
lyriske Trois Nocturnes kulminerer koncerten med Poulencs store 

Stabat mater, som i gribende toner skildrer påskefortællingen.

Læs mere og køb billet på 
www.drkoncerthuset.dk



Oplev den unge Malko-vinder Joshua 
Weilerstein sammen med en af verdens 
bedste bratschister, Antoine Tamestit og 

DR SymfoniOrkestret.

På programmet er bl.a. 
Rakhmaninovs sidste store værk, de 

forrygende Symfoniske Danse.

Torsdag 27. april 
kl. 19.30 i Koncertsalen

Læs mere og køb billetter på 
www.drkoncerthuset.dk

 

WEILERSTEIN 
& TAMESTIT



Restauranten: Supplér din koncertoplevelse med 
en hyggelig og lækker middag i DR Koncerthusets 
Restaurant. På www.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 www.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 www.drkoncerthuset.dk.

Facebook: Koncerthuset Klassisk er også 
på Facebook. Her kan du få krydderier til din 
koncertoplevelse, kommentere, stille spørgsmål og få 
svar med det samme.  
Følg os på www.facebook.com/drkoncerthuset.

www.drkoncerthuset.dk
www.dr.dk/drso

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
Knud Højgaards Fond
Augustinus Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
Beckett-Fonden
Statens Kunstfond
Oticon Fonden
Damco. Global logistics. Individual solutions.

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


