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DR Koncerthuset 2016/17 2

Program
Stjernekrigen – en familiekoncert

Lørdag 3. juni kl. 15.00
 
DR Koncerthuset  
koncertsalen
 
DR SymfoniOrkestret
 
Antony Hermus, dirigent 
 
Jakob Stegelmann, vært
 
Soo-Jin Hong, koncertmester
 
I koncertpausen vil der være 
mulighed for at købe filmmusik 
på CD og DVD i foyeren.
 

stjernekrigen

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Producent: Nicolai Abrahamsen
PA: Robert Røhr
Lysdesign: Mikael Sylvest   

Lysafvikling: Anette Grove Frandsen
Scenografi: Nikolaj Trap
Produktionsleder: Henrik  Overgaard 
Kristensen, Signe Møldrup Zink

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
For- og bagsidegrafik: Niklas Antonson
Tryk: Trykportalen ApS

2001: A SPACE ODYSSEY (1968),  
Also sprach Zarathustra (uddrag) 
Richard Strauss (1864-1949) 
 
STAR WARS (1977-?)  
John Williams (f. 1932) 
 
 Star Wars-tema
 Anakins tema og kærlighedstema
 Skæbnernes duel
 Reys tema
 Luke og Leia
 Imperiets march
 Yodas tema 
 Finale
 Prinsesse Leias tema
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I vores egen galakse, for ret længe siden, landede en film, der åbnede en 
helt ny verden for os. 

For 40 år siden kunne vi for første gang opleve sagaen om familien 
Skywalker, imperiet og rebellerne i en film, som fra første billede var fyldt 
med rumdrama, eventyr og humor. En del sure kritikere afskrev den som 
en fidus, der hurtigt ville forsvinde, men Star Wars holdt ved og voksede sig 
større år for år.

En stor del af magien kommer fra musikken. George Lucas indså tidligt, at 
hvis han skulle få os til at leve med i sit eventyr, måtte der ikke være tvivl 
om, at det var – et eventyr. Han hyrede John Williams, som allerede havde 
imponeret med de uhyggelige toner til dræberhajen i Steven Spielbergs 
Dødens Gab. Men Star Wars skulle være langt mere overdådig end det 
klassiske, men enkle gys. 

Til den nye opgave hentede John Williams inspiration hos Hollywoods 
gamle mestre. Komponister som Erich Wolfgang Korngold, Alfred 
Newman og Max Steiner, der i gamle dage havde serveret den fejende flotte 
musik til de store eventyrfilm: fra King Kong til Robin Hood og sørøver-
klassikere som Kaptajn Blod. Musik, der krævede så store og velspillende 
symfoniorkestre, at Hollywood i 1940’erne hyrede de allerbedste musikere, 
arrangører og dirigenter i verden.

Men den slags filmmusik var gået af mode i Hollywood i 1977. Ingen af 
 studierne havde faste orkestre, og mange mente også, at publikum ville 
undre sig. Det lød jo gammeldags og slet ikke som science fiction med 
rumskibe, lyssværd og hyperspeed.

Men da musikken pludselig gjaldede ud fra biografernes højttalere, blev 
den noget af det, alle elskede Star Wars for. Soundtrack-LP’en solgte i 
millionvis og havnede på hitlisterne. Den symfoniske lyd var ny for mange. 
Det blev et gennembrud for John Williams, men også en genfødsel for den 
symfoniske musik som populær underholdning.

Stjernekrigen – en familiekoncert

Musikken

Stjernekrigen
– en familiekoncert

Af Jakob Stegelmann
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Musikken

John Williams fulgte i de klassiske filmkomponisters fodspor og sørgede 
for temaer til de enkelte personer – og til de store, markante situationer.  
Og så leverede han et hovedtema, som blev det måske mest spillede 
 filmtema nogensinde. 

Star Wars-musikken er en integreret del af fortællingen. Den virker ganske 
enkelt ikke uden. Men musikken er så stærk, at den kan stå på egne ben, 
helt uden skuespillere, special effects og lyssværd. Og det er måske dens 
mest imponerende bedrift.

Fotograf: Ursula Rechnagel Taylor

Jakob Stegelmann
 Vært

Jakob Stegelmann skabte i 1989 Troldspejlet, som han siden har været 
 redaktør og vært for. Her har fantasiens verden i spil, film og tegneserier  
fået grundig og kærlig dækning, oprindeligt på DR1, men i dag på 
DR Ultra og flere andre platforme. Rumrejser, science fiction og fantasy 
har været i højsædet i Troldspejlet, der er et af de længst løbende danske 
tv-programmer.

Udover Troldspejlet har Stegelmann bl.a. stået for tv-serien Så er der 
 tegnefilm, ligesom han var med-producer på Valhalla-tegnefilmen og  
vært i det meget specielle filmprogram Planet X. Han har skrevet bøger  
og artikler om tegneserier, tegnefilm, film og computerspil og optrådt  
som foredragsholder og konferencier ved symfoniorkesterkoncerter  
med film- og spilmusik, som f.eks. den succesrige Gamingkoncert  med  
DR SymfoniOrkestret i januar 2017.
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Dirigent

Den hollandske dirigent Antony Hermus er blandt musikere  
og sangere kendt for sin smittende, positive tilgang til musik ken 
og for sin naturlige evne til at få de medvirkende til at yde deres 
allerbedste på scenen. Egenskaber, som afspejles i kvaliteten og 
intensiteten af hans optrædener – både i  koncertsale og operahuse.
 
Hermus var kunstnerisk leder for Anthaltisches Theater und 
Philharmonie i Dessau fra 2009, hvor han blev udråbt som Årets 
Dirigent af det tyske tidsskrift Opernwelt i både 2010, 2011 og 
2012. I sommeren 2015 afsluttede han denne dirigentperiode 
med sin første opførelse af hele Wagners Niebelungens Ring og 
en forfremmelse til æresdirigent. 

Antony Hermus’ dramatiske sans og fornemmelse for musikkens 
store linjer har givet ham lige stor succes i  koncertsalene, hvor 
han har dirigeret koncerter med orkestre som Philharmonia  
Orkestret, Concertgebouw Orkestret, Rotterdam Filharmonikerne, 
Bamberger Symfonikerne og Pariseroperaens Orkester og ved 
utallige operaforestillinger i Stuttgart, Essen, Berlin og Paris.

I de kommende måneder vender Antony Hermus tilbage til bl.a.   
Orchestre de la Suisse Romande, Det Kongelige Flamske Orkester,  
Duisburg Filharmonikerne og Hollands Radiofil harmoniske 
Orkester, ligesom han debuterer med bl.a. BBC Filharmonikerne 
og Seoul Filharmonikerne. Han er i øjeblikket første gæstedirigent 
for Det Nordhollandske Symfoniorkester og kunstnerisk rådgiver 
for Hollands  nationale Ungdomsorkester. 

Fotograf: Marco Borggreve

Antony Hermus
Dirigent

• Antony Hermus
• født 1973 i Holland
• 1. gæstedirigent for  
 Det Nordhollandske 
 Symfoniorkester
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DR SymfoniOrkestret

I selskab med DR SymfoniOrkestrets 106 professionelle klassiske 
 musikere kan alle danskere opleve den store, symfoniske musik på 
højeste niveau – enten ’live’ i DR Koncerthuset eller transmitteret via 
DR’s medieplatforme i de bedste lyd- og billedformater. Siden 1925 
har DR SymfoniOrkestret været DR’s musikalske flagskib, og i dag 
er orkestret i international klasse med italienske Fabio Luisi som 
chefdirigent.
 
Fælles for DR SymfoniOrkestret og de store dirigenter og solister, som 
hver sæson gæster orkestret, er, at de brænder for at give publikum 
uforglemmelige, musikalske oplevelser. DR SymfoniOrkestret opfører 
både klassiske symfonier, romantiske tonedigte, moderne mester-
værker og nye kreationer af morgendagens komponister. Samtidig har 
orkestret et særligt forhold til den danske musik – fra klassikere som 
Carl Nielsen og Niels W. Gade til de helt unge komponisttalenter.

Hvert år oplever mere end 100.000 musikelskere magien i den levende,  
symfoniske musik med DR SymfoniOrkestret – først og fremmest på  
den fornemme hjemmebane i DR Koncerthuset, men også ved  
 kon certer rundt om i Danmark. DR SymfoniOrkestrets Torsdagskoncerter  
følges hver uge af 350.000 danskere på radio og tv – og millioner lytter 
med, når koncerterne transmitteres internationalt.

Hver sæson rejser DR SymfoniOrkestret på en stort anlagt udlands-
turné, hvor de spiller i nogle af verdens fineste koncertsale. De seneste  
år har orkestret bl.a. optrådt i Concertgebouw i Amsterdam, Musikverein  
i Wien, Filharmonien i Berlin og i Londons Royal Albert Hall – hver  
gang med dansk musik på programmet. I foråret 2017 var DR Symfoni  - 
Orkestret på turné til den amerikanske vestkyst, hvor  anmeld erne 
bl.a. skrev om “vibrerende, dynamiske opførelser” og “muskuløse og 
imponerende fortolkninger”.

www.drsymfoniorkestret.dk

DR Symfoni Orkestret
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Korene

DR Symfoni Orkestret

– en helt unik filmkoncertoplevelse!
Milos Formans ikoniske storfilm Amadeus folder sig ud på koncertsalens store biograflærred, 

mens DR SymfoniOrkestret og DR KoncertKoret opfører musikken – live til filmen.

TORSDAG 17. AUGUST KL. 19.00
Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk



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

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 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.


