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NWG – Hvem slukker stjernerne? 
Program

NWG – HVEM SLUKKER STJERNERNE?  
NIELS W. GADES HJEMKOMST. 
 
 Del 1 
 Del 2
 
PAUSE (20’) CA. KL. 21.00
 
 Del 3  
 
Koncertens varighed: ca. 2 timer 

 
 
I forestillingen indgår udddrag af flg. værker: 
 
 
NIELS W. GADE  (f. 1817-1890)  
 Efterklange af Ossian, opus 1 
 Symfoni nr. 1, opus 5, Paa Sjølunds fagre Sletter 
 Violinkoncert, opus 56 
 Elverskud, opus 30 
 Noveletter, opus 58, nr. 2 
 Allegro, a-mol 
 Akvareller, opus 19, nr. 1 og 3 
 Klavertrio, opus 42 
 Brudevalsen (Et folkesagn, ballet) 
 Albumblade, nr. 3  
 Ramund var sig en bedre mand (folkevise) 
  
 
CARL NIELSEN (1865-1931) 
 Symfoni nr. 2, opus 16, De Fire Temperamenter 
 Hr. Oluf han rider 
 
 
C.E.F. WEYSE (1774-1842) 
 Den signede dag med fryd vi ser 
 
 
Edvard Grieg (1843-1907) 
 I høst, opus 11, koncertouverture 
 
 
FRANZ LISZT (1811-1886)  
 Liebestraum nr. 3 
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NWG – Hvem slukker 
stjernerne?  

DR SymfoniOrkestret og DR Radiodrama byder i aften indenfor til en  
unik koncertoplevelse, hvor både koncert, lydbilleder og skuespil optages 
live foran – og sammen med – et levende publikum.

NWG er en humoristisk radiodramakoncert frit formuleret over 
komponisten Niels W. Gades liv. Med udgangspunkt i Gades rejse  
hjem til Danmark fra musikkens hovedstad Leipzig kommer vi gennem 
nøglepunkter i livet for den store danske komponist. Hvad er gået  
forud for hans internationale karriere? Hvad har han opnået i Leipzig?  
Hvad kommer der til at ske, når han vender hjem? 

Gennem samtalerne med sin mystiske ven Stemmen følger vi den unge 
Niels i hans evige jagt på storhed. Vi tages tilbage til et traumatisk kagetab 
i barndommen og ønsket om storhed, som plantes i den unge komponist, 
da han oplever Thorvaldsens hjemkomst. Et ønske, der sætter Niels 
på en rejse, hvor han møder nogle af de største kunstnere i 1800-tallets 
København og Leipzig. 

Vi møder tidens store personligheder som Bertel Thorvaldsen,  
Clara Schumann og Felix Mendelssohn, der – sammen med en stærk 
skabertrang og en god portion forfængelighed – præger den unge 
Niels’ kunstneriske vej. Gennem musik og lydbilleder tages vi tilbage 
til Guldalderens København, hvor den danske identitet hænges op på 
kunsten i en tid, hvor nationen slikker sine sår efter Napoleonskrigene. 

I denne verden fødes vores unge stjerne, og her vil han være noget stort – 
men holder storheden i en kamp, hvor valgene mellem karrierefremskridt 
og kunstnerisk kompromisløshed ikke altid følges ad?

Sammen med DR Radiodrama vil DR SymfoniOrkestret fortælle historien 
om 1800-tallets store danske musikalske verdensstjerne. Forestillingen sendes 
direkte på P2, og vil senere udkomme som mini-podcastserie på DR Podcast. 

God fornøjelse!

Kasper Sejersen 
Instruktør & forfatter

NWG – Hvem slukker stjernerne?  
Velkommen
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Niels W. Gade

Komponisten Niels W. Gade er en af Danmarks største 
musiknavne nogensinde – og i år fejrer vi 200-året for 
hans fødsel.
 

Da Niels W. Gade var en ung mand, satte han en seddel op over sin seng. 
”25 Aar”, stod der. Han havde nemlig sat sig det hemmelige mål at blive 
berømt, inden han fyldte 25. Spørgsmålet var hvordan. Som ung ville han 
være violinist. Senere ville han hellere komponere. Og så ville han gerne til 
udlandet. Alle ønskerne blev til virkelighed.

Niels W. Gade fik sit store gennembrud i 1842, da hans ouverture 
Efterklange af Ossian, blev opført i Leipzig – efterfulgt af en endnu 
større succes med hans 1. Symfoni. Tyskerne var fascinerede af Gades 
musik, som man syntes lød meget nordisk. Efter få år var Gade steget så 
meget i anseelse og selvsikkerhed, at han kunne overtage posten som 
musikdirektør efter sit tyske forbillede Felix Mendelssohn.

Gade var med i tysk musiklivs inderkreds: Han dirigerede uropførelserne 
af Mendelssohns violinkoncert og af Schumanns klaverkoncert, og han 
bar Mendelssohns kiste til graven i 1847. I den assimilering forsvandt 
hans nordiske tone efterhånden. I stedet begyndte Gade at komponere i 
en klassisk, tysk stil, der lå meget tæt op af Mendelssohns. Det afgjorde på 
godt og ondt hans skæbne. Den nordiske tone havde gjort ham berømt, 
mens den tyske tone gjorde ham etableret. Helt så original som i Ossian-
ouverturen blev han aldrig igen.

Gade var splittet mellem Danmark og Tyskland, og i 1848 valgte han at 
rejse hjem. Ikke kun fordi han savnede sine forældre og heller ikke fordi 
Danmark var kommet i krig med Preussen. Vigtigst var det nok, at han i 
Danmark kunne blive den store fisk i den lille dam. Han møblerede rundt 
på Københavns musikliv og indtog alle hovedrollerne selv: Han blev 
dirigent for Musikforeningen, Danmarks eneste spillested for klassisk 
orkestermusik. Han stiftede musikkonservatoriet og blev dets direktør og 
professor i komposition. Han blev organist ved Holmens Kirke og frem for 
alt tidens herskende smagsdommer. ’Musikpave’ blev han kaldt i aviserne.

Niels W. Gade –  
en kort introduktion

Af Jens Cornelius & 
Cecilie Rosenmeier
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Niels W. Gade

Gade var også stadig efterspurgt i udlandet, og hans værker blev spillet 
overalt i Europa og i Rusland, USA og Australien. Så derfor holdt Gade 
godt fast i sin kompositionsstil – og gjorde det måske for længe. Med årene 
indtrådte en stilstand, både i hans egen musik og i hans syn på andre 
komponister. Det unge geni var blevet en konservativ herre, og Gade så nu 
ned på de unge talenter, der ville noget nyt. 

Efter Gades død i 1890 mærkede man, at tiden længe havde været moden 
til at skifte. Hans musik genvandt aldrig den succes, den havde haft i hans 
samtid, og da Carl Nielsen fik sit folkelige gennembrud omkring 1910 stod 
det klart, at Gades musik var gammeldags. Som en national pligt holdt man 
Gades musik i live indtil efter 2. Verdenskrig, men snart forsvandt den ud af 
syne. Kun korværket Elverskud blev opført regelmæssigt.

I dag er danske musikforskere i færd med at udgive Niels W. Gades samlede 
værker i nye nodeudgaver. På den måde bliver hans musik for første gang 
fuldt tilgængelig, og i fejringen af 200-året for komponistens fødsel kaster 
en række danske og internationale kunstnere – blandt andet DR’s kor og 
orkestre – nyt lys på den mest internationalt berømte komponist, Danmark 
nogensinde har haft. 

Wilhelm Marstrand: Portræt af 
komponisten Niels W. Gade, 1867. 
Den Hirschsprungske Samling.
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Den tyske dirigent Henrik Schaefer har været kunstnerisk leder 
for Göteborg Operaens orkester siden 2014. Både publikum og 
musikanmeldere har taget varmt imod Schaefer, som bl.a. er 
blevet rost for ”en fantastisk og gribende håndtering af partituret” 
(Göteborg Posten), ”stærk dynamik og klart mejslet orkestersats” 
(Svenska Dagbladet) og ”friske fortolkninger og herlige 
fraseringer” (Expressen).

Schaefer begyndte sin musikalske karriere, da han som 22-årig fik 
stilling som bratschist i Berliner Filharmonikerne som det yngste 
orkestermedlem nogensinde – samtidig med at han studerede 
orkesterledelse på musikkonservatoriet i Leipzig. I år 2000 
blev han udvalgt som assistent for Berliner Filharmonikernes 
chefdirigent Claudio Abbado, og fik derfor ved flere lejligheder 
lov til at dirigere sit eget orkester, bl.a. ved opførelser af Wagners 
Tristan og Isolde i Tokyo, Parsifal i Salzburg og Mahlers 7. symfoni  
i Wien. Som selvstændig dirigent debuterede Schaefer med 
Stravinskijs Le sacre du printemps med Leipzig Balletten og 
Gewandhaus Orkestret.

Som orkesterdirigent har Henrik Schaefer gæstet bl.a. Tokyo 
Symfoniorkester, Osaka Filharmonikerne, Holland Symfonia, 
Stuttgart Filharmonikerne, Hong Kong Filharmonikerne samt 
flere svenske orkestre. Han har gæstedirigeret ved operahuse i 
bl.a. Leipzig, Rouen, Seoul og Hong Kong samt Opera Hedeland 
og Norrlandsoperan. I 2007 blev han udpeget som chefdirigent 
for Wermland Operaen, og i dag leder han altså Göteborg 
Operaens orkester, hvor han i den kommende sæson skal dirigere 
bl.a. Rossinis Barberen i Sevilla og balletforestillingen Kult 
baseret på Stravinskijs Le sacre du printemps.     

• Henrik Schaefer
• Tysk dirigent, født 1968 i 
 Bochum
• Kunstnerisk leder for Göteborg 
 Operaens orkester siden 2014

Foto: Marco Borggreve

Henrik Schaefer
Dirigent

NWG – Hvem slukker stjernerne?     
Dirigent
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Sigurd Holmen le Dous er uddannet fra Skuespillerskolen ved 
Århus Teater 2005-2009. Sigurd debuterede på tv-skærmen 
som Sarah Lunds assistent Junker i tredje sæson af Forbrydelsen 
på DR1. Han blev for alvor et varmt navn herhjemme med sin 
rolle i TV2’s store seersucces Badehotellet, hvor han gennem 
fire sæsoner har spillet Philip, og rollen som Agent Rød i DR1’s 
julekalender Tidsrejsen fra 2014.  
 
Desuden har Sigurd Holmen le Dous haft en lang række 
teaterroller, senest i Jean de France på Folketeatret (2016) og 
Jeppe på Bjerget på Grønnegårdsteatret (2016). I dette efterår er 
han aktuel i Odysséen på Republique.

Mette Agnethe Horn er uddannet på Skuespillerskolen i Århus i 
1991. I de første år efter debuten var hun tilknyttet Århus Teater, 
og i 1995 var hun med til at starte revygruppen Emmas Dilemma, 
som bl.a. spillede på Kaleidoskop og Aveny Teatret og senere blev 
en del af DR2’s fredagssatire. Mette Horn har også medvirket i 
satireshows som Er du skidt, skat? og Hjælp, min kone er skidesur, 
tv-serierne Nynne og Hotellet, julekalenderen Hjælp, det er jul og 
ikke mindst filmene Let’s get lost, Monas Verden og Max Pinlig-
filmene. I disse år medvirker Mette Horn bl.a. i musicals og i 
forestillinger på Det Kongelige Teater, senest My Fair Lady og 
Fanny og Alexander.

Foto: Tine Harden

Foto: Les Kaner

Sigurd Holmen le Dous 

Mette Horn  

Skuespiller

Skuespiller

NWG – Hvem slukker stjernerne?      
Medvirkende
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Medvirkende

Carl-Christian Riestra er både komponist og skuespiller. Han er 
uddannet fra Statens Teaterskole i 2013, og har bl.a. medvirket i 
Skammerens datter på Østre Gasværk og DR’s dramaserie 1864. 
Som komponist har Carl-Christian Riestra skrevet musik til 
bl.a. teaterforestillingerne De Stuerene og Faust på Mungo Park 
Kolding, som han også medvirker i på scenen som skuespiller.  
 
På filmlærredet kan Carl-Christian Riestra opleves i Aminas breve 
(2017) og i Så længe jeg lever, der udkommer i 2018, og dette 
efterår medvirker han i forestillingen Paranoid Android på 
Københavns Musikteater

Michael Lundbye Slebsager er uddannet fra skuespillerskolen 
ved Aarhus Teater i 2014, og var tilknyttet teatret frem til 2016. 
Michael er blandt andet kendt fra filmene Sommeren ’92, 
Bertram & Co og Aminas Breve, og han har medvirket i en række 
musicals og teaterkoncerter, bl.a. Imagine og Jesus Christ Superstar 
på Aarhus Teater.  
 
Ved siden af sine film- og teaterroller er Michael en flittig tegnefilms- 
dubber, som både har lagt stemme til film og tv-serier, bl.a. den 
amerikanske serie Hannah Montana, den australske H2O-serie 
og filmene De Fantastiske Fehoveder og Palle Gris. 

Foto: Anders Krüger

Carl-Christian Riestra  

Michael Lundbye 
Slebsager   

Skuespiller

Skuespiller
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Medvirkende

Kasper Sejersen er uddannet som instruktør fra Statens 
Scenekunstskole i 2013. Han har tidligere skrevet og instrueret 
Copenhagen Phils Bag Om Musikken-koncerter med hhv. 
Jesper Christensen, Karen-Lise Mynster, Benedikte Hansen 
og Olaf Johannessen i fortællerrollerne. 

Indenfor teater tæller Kaspers sceniske produktioner bl.a 
De Stuerene (om Dansk Folkeparti) for Mungo Park Kolding, 
VHS vs. Betamax for Svalegangen i Aarhus og Surstrømning, 
produceret mellem seks teatre i Danmark. Desuden er Kasper en 
del af børneoperakompagniet Pin Upera der nyder succes med 
moderne fortolkninger af H.C. Andersens eventyr i ind- 
og udland. I DR-regi har Kasper været engageret i forbindelse 
med en live-iscenesættelse af P1-dokumentaren Kvinden der 
Forsvandt og DR-Radiodramaserierne Kollaps og Jaguar. 

Kasper Sejersen  
Instruktør & forfatter
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For første gang skal chef- 
dirigent Fabio Luisi opføre  

Carl Nielsens 5. Symfoni  
– vel nok den mest berømte  

symfoni skrevet i Danmark.

Aftenens stjernesolist er  
Julia Fischer fra Tyskland,  

som spiller Henzes fortryllende  
violinkoncert.

Luisi & Nielsens 5. 
7. og 8. september kl. 19.30

Læs mere og køb billetter på  
drkoncerthuset.dk



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.

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”

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.


