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Tak for i år – DR SymfoniOrkestrets sommerkoncert

Program

PETER WARLOCK (1894-1930) 
Capriol Suite (1926), arr. Eric Crees  
 
 I   Basse-Danse
 II  Pavane
 III Tordion
 IV Bransles
 V  Pieds-en-l’air
 VI Mattachins 
 
 Varighed: ca. 12’

BÉLA BARTÓK (1881-1945)
Divertimento op. BB118 (1939)  

 I    Allegro non troppo
 II   Molto adagio
 III  Allegro assai  
  
Varighed: ca. 26’

ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)
Serenade for blæsere, Op.44 (1878) 

 I   Moderato quasi marcia
 II  Menuetto: Tempo di minuetto; Trio: Presto
 III Andante con moto
 IV Finale: Allegro molto
  
Varighed: ca. 23’

MAURICE RAVEL (1875-1937)
Introduktion og allegro for harpe, fløjte, klarinet  
og strygekvartet (1905) 

 I   Très lent 
 II  Allegro
 
Varighed: ca. 12´

MICHAEL TILSON THOMAS (f. 1944)
Street Song for Symphonic Brass (1988) 
 
Varighed: ca. 12´

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Divertimento, F-dur, K.138/125c (1772) 
 
 I   Allegro
 II  Andante
 III Presto
 
Varighed: ca. 12´

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

Lydproducer: Thore Brinkmann
Musikteknik: Jan Oldrup
Produktionsleder: Søren Bondo Østergaard

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Forsidefoto: Per Morten Abrahamsen
Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS



DR Koncerthuset 2016/17 3

Tak, fordi I vil være med til at afrunde  
DR SymfoniOrkestrets sæson 2016-17  
sammen med os i dag.  

Musikerne i orkestret har øvet intenst op til 
denne koncert, og vi glæder os meget til at 
 præsentere resultatet. Traditionen tro har vi 
nemlig valgt at afslutte koncertsæsonen med 
at fordybe os i musikalsk ’gruppearbejde’, hvor 
orkestret spiller sammen i mindre ensembler 
– og vi håber, at I som publikum vil nyde at 
opdage nye sider af klangen og det musikalske 
 temperament i de forskellige instrumentgrupper.

Vi er både stolte og taknemlige over at kunne se 
tilbage på en sæson, hvor DR SymfoniOrkestret 
er kommet usædvanlig vidt omkring – både 
musikalsk og geografisk. Først og fremmest er vi 
lykkelige for de store musikalske oplevelser, vi 
har haft i selskab med vores chefdirigent Fabio 
Luisi, som i sin første sæson har taget os med 
gennem hele følelsesregistret i store, symfoniske 
værker af bl.a. Mahler, Strauss og Verdi. Vi ser 
uendeligt meget frem til at fortsætte samarbejdet 
med Luisi i de kommende år!

Gennem sæsonen har både den fjerne fortid og 
den lyslevende nutid været i spil på orkestrets 
nodepulte. Vi har bl.a. fejret 200-året for dansk 
musiks godfather Niels W. Gade samtidig med, at 
vi har holdt to helt nyskrevne danske symfonier 
over dåben. Men DR SymfoniOrkestret har 
også taget pulsen på nutiden – og ikke mindst 
fremtiden – i form af en række koncerter med 

musik til computerspil, tv-serier, science fiction- 
og rumfilm. Det har været vidunderligt og livs-
bekræftende for os at opleve et nyt og begejstret 
publikum tage imod den store, symfoniske lyd 
med åbne arme!

Selvom vi elsker vores enestående koncertsal og 
det trofaste publikum i DR Koncerthuset, er det 
også vigtigt for DR SymfoniOrkestret at rykke 
teltpælene op og komme ‘ud af boksen’ hver 
sæson, og i år har vi både været på den anden 
side af Jorden og i den anden ende af Danmark. 
I marts indtog vi den amerikanske vestkyst med 
seks koncerter i fem forskellige byer, og i sidste 
uge drog vi sammen med DR Big Band og DR 
VokalEnsemblet til Struer, hvor vi mødte mu-
sikglade danskere, som ellers kun kender DR’s 
orkestre og kor fra radio og TV. 

Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at 
 ønske jer alle god sommer og takke for jeres støtte 
til DR SymfoniOrkestret. Det er jer, publikum, 
der giver os lyst til at spille videre, sæson efter 
sæson, og vi håber inderligt at se jer alle igen i 
sæsonen 2017-18.

Tak for i år!
 
 

 

Kim Bohr 
Chef for DR Kor & Orkestre

Kære 
Publikum!

Tak for i år – DR SymfoniOrkestrets sommerkoncert

Velkomst



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

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 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”

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.

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.

DR har indgået et samarbejde med Q-Park, som står 
for opsynet med P-pladsen ved metroen. Det er muligt 
at betale og forlænge sin parkering med Q-Park via 
app og mobil. Områdekoden til DR Koncerthusets 
parkering er 3491.

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 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.

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


