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Mød musikken 
Der er koncertintroduktion 
kl. 18.30 i koncertsalen med 
P2-værten Esben Tange, 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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Storgårds, Nørgård & Gerstein  
Program

VALENTIN SILVESTROV (f. 1937)  
Elegi for strygere (2002) 
 
Varighed: ca 6´ 
 
PETER TJAJKOVSKIJ (1840-1893) 
Klaverkoncert nr. 1, opus 23 (1879-versionen) 
 
 I Allegro non troppo e molto maestoso 
 II Andantino simplice 
 III Allegro con fuoco 
 
Varighed: ca. 32´ 
 
 
PAUSE CA. 20.10 (30’)
 
 
Overrækkelse af Emil Holms Mindelegat 2017 
(kun torsdag) 
 
PER NØRGÅRD (f. 1932) 
Symfoni nr. 4 (1981)   
 
 I Indischer Roosen-Gaarten - lento 
 II Chineesischer Hexen-See - allegro  
   
Varighed: ca. 23´ 
 
JEAN SIBELIUS (1865-1957) 
Tapiola, symfonisk digt, opus 112 (1926)   
 
Varighed: ca. 19´ 

Torsdag 16. marts kl. 19.30
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Elegi for strygere 
Den 79-årige ukrainske komponist Valentin Silvestrov har skrevet meget 
musik, der udtrykker savn, længsel og afsked. Nogle gange er sorgen utilsløret, 
andre gange er den dækket ind bag nostalgiske tanker om en tabt tid.

Den Elegi – ’sørgesang’– der spilles i aften, er skrevet i 2002. Musikken 
er til minde om Silvestrovs ven, komponisten Ivan Karabits, der var gået 
bort samme år. På baggrund af Karabits’ blyantsmanuskripter, som han 
arbejdede på helt frem til sine sidste dage på hospitalet, lavede Silvestrov 
dette tankevækkende strygerstykke. Her taler han gennem musikken med 
sin afdøde ven, og de mødes i samtale for en sidste gang.

Silvestrovs eftertænksomme erindringsklange har altså et personligt 
udgangspunkt. I dag, hvor Ukraine gennemgår en voldsom politisk og 
national krise, kan man også med helt andre ører opleve denne skrøbelige, 
ukrainske sørgemusik.

Af Jens Cornelius

Elegien blev uropført i 

2002 af Ivan Karabits’ 

søn, dirigenten Kirill 

Karabits.

Valentin Silvestrov

Storgårds, Nørgård & Gerstein  
Musikken

Klaverkoncert nr. 1 (original version)

Peter Tjajkovskij

Den fantastiske Klaverkoncert nr. 1 af Tjajkovskij er elsket for sine pompøse 
åbningsakkorder. Men denne aften lyder de anderledes. Koncerten 
begynder ikke med de berømte bankende akkorder – i stedet hører man 
klimprende, harpelignende klavertoner. 

Forhistorien er temmelig indviklet. Året efter Tjajkovskijs død udkom 
klaverkoncerten i en ny udgave, og denne posthume version har man brugt 
lige siden. Problemet er, at den afviger fra Tjajkovskijs original. Og ingen kan 
bevise, at ændringerne var godkendt af ham. 
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I aften opføres 

Tjajkovskijs 

originaludgave, der i 

2015 blev udgivet på 

baggrund af hans  

egne noder.

Tjajkovskij var ellers ganske klar over, hvad han ville med musikken.  
”Jeg ændrer ikke en node!”, sagde han, da han fik kritik for sit manuskript. 
Han havde ret, for uropførelsen i 1875 blev en stor succes. I 1879 udkom 
klaverkoncerten på tryk for første gang, og denne version holdt Tjajkovskij 
sig til resten af livet. 

Men året efter Tjajkovskijs død udkom altså den nye udgave, og den blev 
etableret som gældende standard – selv om nogen havde pillet ved noderne! 
Ingen ved, hvem der stod bag ændringerne. Den hovedmistænkte hedder 
Alexander Siloti. Han havde været elev af Tjajkovskij og pralede senere i 
livet af, at han havde foreslået sin læremester, at indledningen skulle spilles 
med faste akkorder og at sidste sats skulle beskæres. 

Den forandrede udgave skabte murren i Tjajkovskijs inderkreds. Sergej 
Tanejev, der havde været solist ved den russiske førsteopførelse, skrev 
så sent som i 1912: ”Jeg fatter stadig ikke, hvorfor man skulle foretrække 
den redigerede udgave, når Tjajkovskijs original er så fremragende. Jeg er 
overbevist om, at man bør vende tilbage til komponistens version og glemme 
’redaktørernes’ egne idéer.”

Aftenens solist, Kirill Gerstein, er helt enig. ”Tilføjelserne i den posthume 
udgave giver en overfladisk brillans til musikken, men formindsker dens 
oprindelige karakter”, siger han. ”Tjajkovskijs egne anvisninger  
om dynamik, tempi og frasering peger i retning af en mere lyrisk stil.”

”Midterdelen af anden sats er langsommere og ikke så ’tegnefilmsagtig’ 
som den redigerede udgave”, forklarer Gerstein, der også fremhæver de 
genindsatte takter i tredje sats: ”Her hører man 45 sekunders helt ukendt, 
men meget opfindsom musik. I alt er der 4-5 store ændringer i koncerten og 
omkring 150 små. Jeg vil sammenligne det med en restaureret udgave af et 
maleri, man kender godt: Det er det samme værk, men ansigtsudtrykket er 
lidt anderledes, end man er vant til.”
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Per Nørgård har skrevet 

otte symfonier, den 

første er fra 1955, den 

seneste fra 2011.

Symfoni nr. 4
Per Nørgård

Per Nørgårds Symfoni nr. 4 fra 1981 er dybt påvirket af den schweiziske 
kunstner Adolf Wölfli (1864-1930). Wölfli var skizofren og skabte tusindvis 
af tekster og billeder, der med voldsom kreativitet giver udtryk for et splittet 
sind. Wölflis billeder satte Nørgård i gang med at undersøge de kaotiske og 
usammenhængende sider af menneskesjælen.

Symfoniens titel fandt Nørgård også hos Wölfli: Indischer Roosengaarten 
und Chineesischer Hexen-See (’Indisk rosenhave og kinesisk heksesø’). 
Wölfli havde haft en uladsiggørlig plan om at skabe et musikværk med den 
titel. Nørgård greb idéen og har rammende omtalt symfonien som  
”et håndslag til en ven, med tak for en god idé.”

Musikken er i to polariserede satser, Rosenhaven og Heksesøen. Selv om de 
er som nat og dag, rummer de alligevel hver noget af sin egen modsætning. 
Nørgård sammenligner det med yin og yang-figurerne, der har et sort øje i 
den hvide ’fisk’ og et hvidt øje i den sorte.  

Det vigtigste tema i første sats bygger på et fuglemotiv, Nørgård hørte hos 
den afrikanske drosselsanger. Det spilles først af piccolofløjten og derefter 
af soloviolinen. ”Temaet rummer noget, som går ud over enhver systematik, 
det indeholder så at sige tilværelsens paradoks om lykke og sorg”, har 
Nørgård forklaret. Dobbelttydigheden bliver endnu mere markant, når 
Nørgård lader det lille tema brede sig til de mørke blæsere. Da oplever vi 
’det sorte øje i den hvide fisk’.

Overgangen til Heksesøen i anden sats er helt abrupt. Katastrofen bryder ud 
uden varsel. Groteske citater af fremmed musik dukker op, f.eks. den gamle 
salonvals Fascination og en vanvittig, schweizisk folkemusik. Ubønhørligt 
trækkes man mod heksesøens brændende vandoverflade, da man i det 
yderste cliffhanger-øjeblik, symfoniens fem sidste toner, hører en ny 
åbning: et lille glimt af drosselmotivet. Tegnet på, at Rosenhaven også er  
en del af Heksesøen. Det hvide øje i den sorte fisk.
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I 1926 fik Sibelius en bestilling fra USA. Dirigenten Walter Damrosch 
udbad sig et symfonisk digt. Det måtte meget gerne ’handle om noget’, som 
offentligheden kunne forstå.  Sibelius svarede, at han ville gå i gang med 
et værk, der havde arbejdstitlen The Forest (’Skoven’). Amerikanerne blev 
glade! Et stykke naturmusik af Nordens førende komponist var på vej.

Da stykket var færdigt, ændrede Sibelius titlen til det mystiske Tapiola, der 
kan oversættes til ’Tapios sted’. Tapio er skovguden i den finske mytologi. 
Over musikken satte Sibelius et digt:

 Viden om strækker de sig, nordlandets dystre skove,
 Ældgamle – hemmelighedsfulde i vilde drømme;
 Her dvæler skovens mægtige gud,
 Og skovånder lever og væver i det dunkle.

 (Oversættelse: Valdemar Lønsted)

Man kan altså sige, at Sibelius gjorde præcis, som amerikanerne bad 
ham om. Musikken ’handler’ om noget. Alligevel er Tapiola hans mest 
abstrakte orkesterværk. Musik, der forundrer ved sin uudgrundelighed 
og særprægede sammenhængskraft. Skoven er mytologiseret, den er en 
åndelig tilstand og udspiller sig ikke i menneskets kendte verden.

I Tapiola lever musikken sit eget liv. Alt udspringer af den lille spire, 
som strygerne præsenterer i begyndelsen. Deraf danner Sibelius utallige 
afspaltninger, og musikken gror i form af en lang række motiver: ganske 
små, selvstændige skabninger. Intet kan stoppe, at deres udvikling bevæger 
sig mod en storm. Hvorefter balancen igen indtræder til slut – gådefuldt og 
uberørt, som om stormen ingen følger har. 

De klare melodier og klassiske inddelinger fandtes ikke længere i Sibelius’ 
musik. Han var nu i 60’erne, havde udviklet sin kunst til det yderste, og 
selv om det kan virke mærkeligt, at han i sine 30 følgende leveår ikke 
offentliggjorde flere store værker, viser Tapiola, at han faktisk var nået så 
langt, som han ville. Derhen, hvor musikken forsvinder ud af menneskets 
hænder.

Efter Tapiola arbejdede 

Sibelius i årevis på en 

8. Symfoni, men endte 

med at brænde alle sine 

skitser til symfonien.

Tapiola, symfonisk digt
Jean Sibelius
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Den finske dirigent John Storgårds er en meget skattet gæst hos 
DR SymfoniOrkestret og er i det hele taget en god ven af dansk 
musik. Med Helsinki Filharmonikerne, som han indtil 2015 
var chefdirigent for, har han uropført Per Nørgårds Symfoni nr. 
8 (som er tilegnet ham) og Sunleif Rasmussens Symfoni nr. 2. 
Storgårds har også meget ofte Carl Nielsens musik med på sine 
programmer, bl.a. i næste uge, hvor han dirigerer en koncert i 
Paris med Frankrigs Radiosymfoniorkester.
 
John Storgårds har i dag tre faste dirigentstillinger: Han 
er 1. gæstedirigent for BBC’s Filharmoniske Orkester og 
for National Arts Centre Orchestra i Canada, og han er 
chefdirigent og kunstnerisk leder for det fremragende Laplands 
Kammerorkester – Europas nordligste klassiske orkester. Dertil 
kommer en heftig aktivitet som gæstedirigent med førende 
orkestre i Europa, Asien og Nordamerika, bl.a. New York 
Filharmonikerne. 

Storgårds har altid haft en stor musikalsk eventyrlyst. Som ung 
stiftede han det finske kammerorkester Avanti! med speciale i ny 
musik, og gennem årene har han uropført utallige nye værker. 
Han er også en strålende violinist, hvad man bl.a. kan høre på 
hans prisbelønnede indspilning af Peteris Vasks’ violinkoncert 
Distant Light. 

I alt har John Storgårds indspillet over 50 albums med musik 
fra Haydn til helt nye kompositioner. I november udkom hans 
seneste album med værker af Bent Sørensen, hvor han både 
dirigerer og er solist. Sidste år udgav han fire symfonier af Per 
Nørgård, bl.a. Symfoni nr. 4, i højt roste indspilninger med 
Oslo Filharmonikerne, og i 2015 en samlet indspilning af Carl 
Nielsens symfonier. 

• John Storgårds

• Finsk dirigent og violinist, 

 født 1963 i Helsinki

• 1. gæstedirigent for 

 BBC Filharmonikerne

• Kunstnerisk leder af Laplands   

 kammerorkester

Fotograf: Marco Borggreve

John Storgårds
dirigent
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I 2010 blev pianisten Kirill Gerstein begavet med en pris, 
man godt kan kalde ’klaverets Nobelpris’: Den amerikanske 
Gilmore Award, der kun gives hvert fjerde år og uden foregående 
nomineringer. Prisen er på halvanden million kroner, og det 
musikalske niveau hos modtageren er altid skyhøjt. Blandt de 
øvrige prismodtagere er klavermestre som Leif Ove Andsnes og 
Rafal Blechacz.

Kirill Gerstein er 37 år, født i den russiske storby Voronezj, 
der dengang lå i Sovjetunionen. Gerstein var et udpræget 
vidunderbarn, og allerede som 11-årig vandt han en international 
Bach-konkurrence i Polen. Ved siden af lærte han sig selv at spille 
jazz ved at lytte til sine forældres pladesamling.

Efter Sovjetunionens sammenbrud kom han til USA. Han 
studerede først to år på jazzkonservatoriet Berklee i Boston, 
men valgte så at koncentrere sig om den klassiske musik. Han 
uddannede sig i New York og har siden 2003 været amerikansk 
statsborger.

Kirill Gerstein er en særdeles travl solist, der optræder med alle 
de store symfoniorkestre i USA og Europa. Pendlerlivet mellem 
kontinenterne bliver yderligere kompliceret af, at han også er 
klaverprofessor ved konservatoriet i Stuttgart.

Han holder af både det virtuose og det mere strenge, klassiske 
repertoire og er også nysgerrig efter helt nye ting. En del af 
prispengene fra Gilmore Award har han brugt på at bestille 
kompositioner af jazzpianisterne Chick Corea og Brad Mehldau. 

Kirill Gerstein har som den første i verden indspillet Tjajkovskijs 
Klaverkoncert nr. 1 i den originalversion, der spilles i aften. De 
tyske musikanmeldere belønnede albummet med prisen som 
årets bedste koncertindspilning 2015.

• Kirill Gerstein

•  Russisk-amerikansk pianist, 

 født 1979 i Voronezj

•  Modtager af ’klaverets 

Nobelpris’, Gilmore Award 

 i 2010

• Har som den første i verden     

 indspillet originaludgaven af   

 Tjajkovskijs Klaverkoncert nr. 1

Fotograf: Marco Borggreve

Kirill Gerstein
klaver

Storgårds, Nørgård & Gerstein  
Solist
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Som en del af denne uges torsdagskoncert vil formanden for DR SymfoniOrkestrets medlemsforening, 
René Mathiesen, overrække Kammersanger Emil Holms Mindelegat på vegne af hele orkestret.

Hvert år uddeles Emil Holms Mindelegat til enten et ungt talent på vej frem eller til en ældre musiker, 
der har gjort en ekstraordinær indsats i musikkens tjeneste. Legatet overrækkes til den udvalgte mod-
tager ved en af de Torsdagskoncerter, der ligger tættest på datoen 13. februar – Emil Holms fødselsdag. 

Emil Holms Mindelegat, som er på 30.000 kr, er senest blevet tildelt violinisten Svend Asmussen, der 
med sine 100 år blev den hidtil ældste modtager af hæderen. 

Kammersanger Emil Holms Mindelegat er indstiftet til minde om Emil Holm, der blev den første 
chef for Statsradiofonien (det nuværende DR), hvor han fra 1925-1937 var driftsleder – datidens 
svar på vore dages generaldirektør. Emil Holm var en ildsjæl, der brændte for musikken – og først 
og fremmest den klassiske af slagsen. Med en baggrund som professionel operasanger på især de 
tyske operascener, kombineret med et stort ønske om at bringe den klassiske musik ud til folket, 
tog han initiativ til at oprette det, der i dag er DR SymfoniOrkestret og grundlagde også de ugentlige 
Torsdagskoncerter – alt under mottoet: ”Det bedste – kun det bedste”. 

I år er det 150 år siden, Emil Holm blev født. Han døde 83 år gammel i 1950. 

Kammersanger 
Emil Holms Mindelegat 
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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

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
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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


