Torsdag 31. august 2017 kl. 19.30
Fredag 1. september 2017 kl. 19.30

LUISI & MAHLERS 8.
DR SymfoniOrkestret
DR KoncertKoret
MDR Leipzig Radiokor
Københavns Drengekor – Det Kongelige Kantori
Dirigent: Fabio Luisi
Solister: Ricarda Merbeth, Henriette Bonde-Hansen,
Sofia Fomina, Marianne Beate Kielland, Olesya Petrova,
Stefan Vinke, Russell Braun, Günther Groissböck
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Program

Torsdag 31. august kl. 19.30
Fredag 1. september kl. 19.30
DR Koncerthuset

koncertsalen

DR SymfoniOrkestret
DR KoncertKoret
MDR Leipzig Radiokor
Københavns Drengekor –
Det Kongelige Kantori

Dirigent:

Fabio Luisi

Korsyngemestre:

Bart Van Reyn

DR KoncerKoret

Jörn Hinnerk Andresen

MDR Leipzig Radiokor
Koncertmester:

Soo-Jin Hong
Torsdagskoncerten sendes
direkte i P2 Koncerten
og genudsendes søndag
3. september kl. 12.15.

Solister:

Ricarda Merbeth, sopran

Magna peccatrix

Henriette Bonde-Hansen,
sopran

Una poenitentium

Sofia Fomina, sopran

Mater gloriosa

Marianne Beate Kielland, alt

Mulier samaritana

GUSTAV MAHLER

(1860-1911)

Symfoni nr. 8, Es-dur (1906)
Sinfonie der Tausend

1. del: Veni , creator spiritus
2. del: Slutscenen fra Goethes Faust
Varighed: ca. 88´
DER ER INGEN PAUSE

Olesya Petrova, alt

Maria aegyptiaca

Stefan Vinke, tenor

Doctor Marianus

Russell Braun, baryton

Pater ecstaticus

Günther Groissböck, bas

Pater profundus

Torsdagskoncerten optages
til TV og sendes på
DR K søndag 19. november
kl. 20.00.

Mød musikken
Der er koncertintroduktion
kl. 18.30 i koncertsalen med
P2-værten Celine Haastrup,
der fortæller om programmet og interviewer medvirkende fra koncerten.

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Kunstnerisk leder for DR Vokalensemblet
& DR Koncertkoret: Michael Emery
Producent: Henrik Overgaard Kristensen

Producer: Bernhard Güttler
Musikteknik: Jan Oldrup
Produktionsledere:
Adam Stadnicki, Cecilie Honoré
Redaktion & korrektur: Helle Kristensen

Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS
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Velkomst

Kære
publikum
Velkommen til en ny sæson, hvor DR SymfoniOrkestret og Fabio Luisi
lader himmel og jord mødes i en række storslåede musikværker, som tager
livtag med de stærkeste kræfter i menneskelivet.
I DR SymfoniOrkestrets nye koncertsæson vover vi at invitere publikum
med ind i nogle af musikkens stærkeste og mest forløsende værker, hvor
selve eksistensen sættes på spidsen. Musik, hvor himlen åbner sig, og
orkestrets klang løftes af stærke sangstemmer, malende tekster og sjæleligt
drama – fra denne aftens livtag med Mahlers store 8. symfoni over Bartóks
makabre kærlighedsgyser Hertug Blåskægs Borg til Franz Schmidts store
oratorium De syv segls bog.
Er der én ting, som går igen i årets musikalske værker, er det erkendelsen
af kærligheden som den bærende kraft i menneskelivet. I symfonier,
tonedigte, sange og oratorier kredser sæsonens komponister om den
jordiske eller himmelske kærlighed som forløsende kraft. Som musiker
– og som menneske i det hele taget – er det svært ikke at blive grebet af det
smukke budskab!
Gustav Mahlers majestætiske 8. symfoni, som i aften åbner sæsonen,
kræver hele otte sangsolister og over 300 medvirkende sangere og musikere
på scenen – og jeg ved, at hver eneste af dem ser inderligt frem til at opføre
det fantastiske værk; ikke mindst Fabio Luisi, som med denne koncert
indleder sin anden sæson som vores højt elskede chefdirigent.
Koncerterne har længe været udsolgt, og torsdagens koncert transmitteres
for tusindvis af lyttere, seere og netbrugere over hele verden. Dermed
opfylder vi vores to vigtigste mål i DR SymfoniOrkestret: at spille musik på
højeste niveau og at gøre musikken tilgængelig for så mange mennesker
som muligt.
God fornøjelse – vi glæder os til at se jer igen i løbet af sæsonen.
Kim Bohr
Chef for DR Kor & Orkestre
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Musikken

Gustav Mahler
Symfoni nr. 8
Det er det største, jeg har komponeret indtil nu.
Og det er så mærkeligt i sin form og indhold, at det er
umuligt at skrive om det. Forestil Dem, at universet
bryder ud i sang. Ikke med menneskelige stemmer,
men med kredsende planeter og sole.
Af Jens Cornelius

Gustav Mahler manglede ord, da det gjaldt om at beskrive den 8. symfoni,
og det er ikke så mærkeligt. Det gigantiske værk er en af de mest
omfangsrige symfonier, der nogensinde er skrevet. Tilnavnet Sinfonie der
Tausend (De tusindes symfoni) er ganske vist ikke Mahlers eget, men det
er nu ikke helt ved siden af. Ved uropførelsen var der nemlig i alt 1.030
medvirkende, fordelt på 858 sangere og 171 orkestermusikere – plus én
dirigent, Mahler selv.
Symfonien blev skrevet på forbløffende kort tid i løbet af sommeren 1906.
Mahler komponerede kun i sine sommerferier. Resten af året var han travlt
beskæftiget af sit arbejde som dirigent. I 1907 brugte han sommerferien
til at orkestrere symfonien, og derefter gik der tre år, før han i 1910 kunne
opføre værket for første gang. Det blev samtidig sidste gang, han dirigerede
et af sine egne værker.
Uropførelsen fandt sted i den enorme Musikfesthal i München. Det
blev en fantastisk succes – større triumf opnåede den omdiskuterede
Mahler faktisk aldrig. Publikum klappede og stampede i 20 minutter,
musikanmelderne var begejstrede og selv i danske aviser kunne man læse
om begivenheden.
Året efter døde Gustav Mahler af sit svage hjerte, men symfonien levede
videre. I årene op til 1. Verdenskrig blev den opført mere end 30 gange.
Der blev ofte konkurreret om at have så mange medvirkende som muligt
– Mahlers hollandske protegé Willem Mengelberg sidder vist nok stadig på
rekorden, for ved en koncert i 1912 brugte han ikke bare 1.000, men 2.000
medvirkende!
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Efter 1. Verdenskrig gled symfonien ud af repertoiret ligesom den øvrige
musik af Mahler, der begyndte at blive betragtet som en dinosaurisk
fortidslevning fra den gamle verden. En Mahler-renæssance begyndte
først i 1960’erne. I dag spiller orkestre over hele verden Mahlers musik,
og publikum elsker det. Symfoni nr. 8 er dog af naturlige grunde den
sjældneste skabning blandt hans værker, simpelthen fordi det er så
krævende – økonomisk, pladsmæssigt, logistisk og musikalsk – at opføre
det enorme værk.
EN SYMFONI I TO HELT FORSKELLIGE DELE
Mahlers 8. symfoni er ikke bare hans mest omfangsrige, men nok også hans
mærkeligste værk. Det er svært at overskue ved en enkelt gennemlytning,
hvis man ikke har rustet sig på forhånd. Det følgende er blot en overordnet
præsentation af en symfoni, man i øvrigt kan bruge hele livet på at lytte til.
Symfonien består af to helt forskellige dele, som Mahler har forenet til
samme formål. Den første del er en gammel latinsk hymne til Helligånden,
Veni, creator spiritus (Kom, Skaberånd). Anden del er en musikalsk
udsættelse af slutscenen fra Goethes filosofiske læsedrama Faust.
Symfoniens koncept gør, at der skal synges fra start til slut, og det havde
man aldrig før hørt i en symfoni. Mahler var stolt over sin nytænkning:
Hidtil har jeg kun anvendt den menneskelige stemme for
at udtrykke noget, som kun er muligt med ord. Men her er
sangstemmen også et instrument. Det er egentlig mærkeligt,
at der endnu ikke er nogen, der er faldet over den idé.
Det skønneste instrument er givet den rolle, som det er bestemt
til, og alligevel ikke kun som klang, for den menneskelige
stemme frembærer her digterens tanke.
Første del af symfonien er som sagt en gigantisk hymne til Helligånden.
I Mahlers opfattelse er det Helligånden, der tænder gnisten til
inspirationen, kunsten og kærligheden. Helligånden gør mennesket
i stand til at leve fuldt – og meningsfuldt. Det oplevede Mahler hver
gang han komponerede, og da han mødte den gamle hymnetekst til
Helligånden, ramte den ham som et lyn:
Jeg har aldrig arbejdet sådan; det var som en lynagtig
vision, og det hele stod straks klart for mig; jeg behøvede
blot at skrive det ned, som om det blev dikteret til mig.
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GOETHES GÅDEFULDE FAUST-TEKST
Forbindelsen til Goethes Faust er ikke umiddelbart til at få øje på. Især
fordi vi i dag ikke i samme grad er fortrolige med Goethes drama, som
Mahlers publikum var det for 100 år siden. På Mahlers tid var det nok
at skrive Slutscene fra Faust over satsen, så vidste man, hvad det drejede
sig om. I dag er Goethes bog og den middelalderlige hymne Veni, creator
spiritus vel nærmest lige ukendte.
Faust er fortællingen om en begavet mand, som indgår en pagt med
djævelen for at opnå endnu større visdom og succes. Ved sin død er Faust
derfor i Satans magt. Regningen for hans stræben skal betales efter
døden – i al evighed. I den opfølgende bog, Faust II, åbner Goethe dog for
en ny vej mod lyset. Den sidste rest af Fausts sjæl kan stadig reddes, og i
en storslået scene til slut løftes hans ånd til himmels, hvor den mødes af
Mater Gloriosa, ’Den store Moder’, Jomfru Maria. Denne slutscene fra
Faust II har betaget mange komponister, fordi dens tekstlige udformning
ligner et oplæg til en eller anden form for musikalsk vokalværk. Der indgår
en lang række roller og et kor, som får lov til at afslutte med de sidste
filosofiske tanker.
Goethe har sat slutscenen i et bjergrigt landskab, tyndt befolket med
eneboere og andre sjæle, der har trukket sig væk fra verden for at vende
sig mod Gud. De er ’anakoreter’, og denne berømte anakoret-scene optog
Mahler i årevis. Hans eksemplar af Goethes tekst var fuldstændig slidt.
Men i sin 8. symfoni fandt han endelig den rigtige anvendelse til denne
forestilling om menneskets åndelige stræben og sjælens apoteose.
Goethes Faust-tekst er gådefuld. De forskellige anakoreter, der kommer
til orde, har latinske navne: Pater ecstaticus og Pater profundus er to
eremitter med hver sin ’ekstatiske’ og ’profunde’ opfattelse af kærligheden.
Doktor Marianus er en lærd mand ligesom Faust, men har rettet al sin
åndelige kraft mod Jomfru Maria.
Så følger en række kvindelige gudsdyrkere. Una poenitentium er ’En
bodfærdig kvinde’ og Magna peccatrix er ’Den store synderinde’. Sammen
med Mulier samaritana, ’Samaritanerinden’ og Maria aegyptica, ’Den
ægyptiske Maria’ (en katolsk helgen) har de hver deres grunde til at
stræbe fromt efter Gud.

DR Koncerthuset 2017/18

Luisi & Mahlers 8.

7

Musikken

Endelig træder så den hellige moder Mater gloriosa frem med ordene
”Kom! Kom! Hæv dig nærmere min sfære!”. Og Faust-scenen afsluttes
med et Chorus mysticus af salige sjæle, der afrunder med de berømte linjer
”Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan” (Det evig-kvindelige drager os til).
En hyldest til kvinden, både den hellige moder Mater gloriosa, men også
kvinden i livet og kvinden som symbol på tilgivelse.
I Mahlers tilfælde var det hans unge og ustyrlige hustru Alma, der selv når
hun var ham utro forblev en jordisk Helligånd for ham. Den 8. symfoni
var den eneste symfoni, Mahler tilegnede hende, og han understregede
forbindelsen mellem Alma og det guddommelige ved at fremhæve begge
hendes fornavne i dedikationen: Alma MARIA.
FAVNTAG MED KOSMOS
Gigantiske musikværker som Mahlers 8. symfoni, der tager favntag med
kosmos, var en stærk tendens i de optimistiske år lige før 1. Verdenskrig.
I mange lande blev der tumlet med tanker om kæmpeværker, der stræbte
efter en realisering af de største idéer. I USA forsøgte Charles Ives at
formulere planen for en ’Univers-symfoni’, hvor musikerne skulle være
fordelt over bjerge og dale for at komme i samklang med sfærernes musik.
Den russiske komponist Alexander Skrjabin arbejdede på et ultimativt værk,
som ville forene mennesket med Gud, hvis musikken blev opført i Himalaya i
et dertil indrettet tempel. I forhold til disse fantasterier er Mahlers 8. Symfoni
– på trods af dens format – bogstaveligt talt ’nede på jorden’.

Den første danske
opførelse af symfonien
fandt sted så sent som i
1972 ved en koncert med

Mahler mente, at alle hans tidligere symfonier kun var forspil til denne
enorme udladning. Væk er alle de private tragedier, de dødsfikserede
sørgemarcher og de groteske sammenstød, der præger hans foregående
symfonier. Mahler havde virkelig fået kontakt til Helligånden. ”I mine andre
værker er alting subjektivt tragisk – dette er en stor glædesgiver”, sagde han.

DR SymfoniOrkestret
og dirigenten Herbert
Blomstedt.

Mahlers musikalske vision i Symfoni nr. 8 har været debatteret og
analyseret i over 100 år. Selv syntes han, at den fineste ros var den, han
oplevede ved generalprøven på symfonien. Da musikken i 1. del var klinget
ud, lød en lille stemme fra et af børnene i drengekoret:
Hr. Mahler, det er en smuk sang.
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Dirigent

Fabio Luisi
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.

Fotograf: Per Morten Abrahamsen
• Fabio Luisi
• Italiensk dirigent, født 1959 i 		
Genova
• Chefdirigent for DR 			
SymfoniOrkestret siden 2016

Den 58-årige italiener er født i Genova og uddannet som
pianist og dirigent. Han deler sin karriere mellem opera og
orkestermusik – og mellem flere faste stillinger. Udover posten
hos DR SymfoniOrkestret er han chefdirigent for Zürich
Operaen og begynder til næste år også som musikchef for
Operaen i Firenze.
Fabio Luisis kontrakt hos DR SymfoniOrkestret varer foreløbig
indtil 2020. I denne og næste koncertsæson dirigerer han megen
senromantisk musik, som er et af hans specialer. Det kræver
en virtuos teknik og et røntgensyn på de komplicerede og
farvestærke partiturer.

• Er desuden chefdirigent for
Zürich Operaen

En særlig stor kærlighed har han til Mahlers musik. ”Mahler
rummer alt, hvad man kan finde i livet”, siger Fabio Luisi.
”Sorg, glæde, begejstring, depression, selvransagelse - og ikke
mindst spørgsmålet om hvorfor. Det er meget kompleks og
dybsindig musik, og derfor er Mahler en af de mest fascinerende
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. Luisi har også planer for indspilninger
med DR SymfoniOrkestret.
Tidligere har Fabio Luisi været chefdirigent for bl.a. Wiener
Symfonikerne, Radiosymfoniorkestret i Leipzig og Dresdens
Statskapel og førstedirigent ved Metropolitan Operaen.
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 musikere.”
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Sopran

Ricarda Merbeth

Fotograf: Mirko Joerg Kellner
• Ricarda Merbeth
• Tysk sopran, født 1966

Den tyske sopran Ricarda Merbeth stammer fra Chemnitz og
er uddannet i Leipzig. Hun har siden 2011 smykket sig med
den fornemme østrigske titel Kammersangerinde. Det meste
af sin karriere har hun nemlig været tæt forbundet med Wiens
Statsopera, hvor hun debuterede i 1999. Ricarda Merbeth
har specialiseret sig i at synge det senromantiske repertoire,
f.eks. operaer af Wagner og Richard Strauss og vokalpartierne
i Mahlers symfonier. Det gør hun på nogle verdens førende
operascener, bl.a. Scala Operaen i Milano, Deutsche Oper i
Berlin og den Bayerske Statsopera. I 2000 sang hun for første
gang ved Wagner-festspillene i Bayreuth, og her har hun optrådt
i adskillige forestillinger, senest som Senta i Den flyvende
Hollænder i 2016. Ved årets festspil sprang hun med kort varsel
ind og sang partiet som Isolde, mens den indisponerede kollega
Petra Lang kun agerede.

Sopran

Henriette Bonde-Hansen

• Henriette Bonde-Hansen
• Dansk sopran, født 1963

Sopranen Henriette Bonde-Hansen er en af Danmarks kendteste
operasangere. Hun har optrådt på Det Kgl. Teater, Den Jyske
Opera og været solist med alle danske symfoniorkestre. Og ikke
mindst har hun en udenlandsk karriere på Europas førende
operascener. Henriette Bonde-Hansen er uddannet i København
og debuterede i 1993. Siden har hun sunget på operaerne i
bl.a. Nice, Stuttgart, Strasbourg, Amsterdam, Wien og Paris. I
Danmark har man kunnet opleve hende som bl.a. Gilda i Verdis
Rigoletto, Susanna i Figaros bryllup og titelrollen i Donizettis
tragiske Lucia di Lammermoor. Henriette Bonde-Hansen synger
desuden et meget bredt koncertrepertoire og har optrådt med
berømte dirigenter som Charles Dutoit, Riccardo Chailly og
Antonio Pappano.
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Solister

Sopran

Sofia Fomina
Koloratursopranen Sofia Fomina har de seneste år vakt opmærksomhed med sine præstationer på scenen, især i London, hvor hun
ofte synger på Englands Royal Opera, den kongelige opera Covent
Garden. I denne sæson i rollen som Gilda i Verdis Rigoletto.

Fotograf: Alecsandra Raluca Dragoi
• Sofia Fomina
• Russisk sopran, født 1982 i 		
Kazakhstan

Hun er født i Kazakhstan, uddannet i Moskva, og kom derfra til
Statsteatret i Saarbrücken og senere Operaen i Frankfurt, hvor
hun var ansat som solist. Siden 2015 har hun været freelance og
synger på mange europæiske scener. I år skal hun især synge på
den Bayerske Statsopera i München, bl.a. Adele i Flagermusen
og den virtuose rolle som Fiakermili i Strauss’ Arabella.
Mahlers 8. symfoni medvirkede hun sidste sæson i ved
en opførelse med London Filharmonikerne og dirigenten
Vladimir Jurowskij.

Mezzosopran

Marianne Beate Kielland
Fra Norge kommer mezzosopranen Marianne Beate Kielland,
der har specialiseret sig i koncertværker, oratorier og lieder.
Hun er uddannet i Oslo og var derefter ansat på Operaen i
Stuttgart, men hun vendte hjem til Norge og har siden etableret
sig som en af Nordens bedste koncert- og oratoriesangere.
Hun har især optrådt med barokmusik – og det på højeste
internationale niveau i samarbejdet med barokdirigenter som
Jordi Savall, Philippe Herreweghe og Masaaki Suzuki.

Fotograf: Christian Palm
• Marianne Beate Kielland
• Norsk mezzosopran, født 1975
i Lørenskog

For pladeselskabet Naxos har hun indspillet adskillige af Bachs
største vokalværker, bl.a. Matthæuspassionen, H-mol-messen
og en hel stribe kantater. I 2012 blev hun nomineret til en
amerikansk Grammy for sit nyskabende album Veslemøy synsk
med sange af Edvard Grieg og Olav Anton Thommesen.
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Mezzosopran

Olesya Petrova
Mezzosopranen Olesya Petrova kommer fra Skt. Petersborg.
Her blev hun også uddannet, og allerede inden hun havde
bestået de sidste eksaminer vandt hun 2. prisen ved den
verdensberømte Tjajkovskij Konkurrence i Moskva.
I 2011 fik hun sit gennembrud i udlandet, da hun var finalist
i BBC’s konkurrence Singer of the World, og hun debuterede
desuden på Zürich Operaen. Siden er det gået slag i slag med
optrædener på verdens kendteste operascener, bl.a. Sydney
Operaen og Metropolitan Operaen i New York.
Fotograf: Elena Kotova
• Olesya Petrova
• Russisk mezzosopran, født i
Skt. Petersborg

Olesya Petrova var i februar solist, da Fabio Luisi og DR
SymfoniOrkestret opførte Verdis Requiem. Hun har tidligere
optrådt i Danmark, nemlig da hun i 2014 på Opera Hedeland
sang den dramatiske rolle som troldkvinden Azucena i Verdis
opera Trubaduren.

Tenor

Stefan Vinke
Tenoren Stefan Vinke er en af Tysklands førende i det krævende
Wagner-fag. Gennem mange år har han sunget ved Wagnerfestspillene i Bayreuth.

Fotograf: Mosesi
• Stefan Vinke
• Tysk tenor, født 1966 i
Osnabrück

Stefan Vinke behersker alle Wagners dramatiske tenorroller, og
ved de seneste festspil har han sunget både titelrollen i Tristan
og Isolde, Walther i Mestersangerne i Nürnberg og Siegfried i
Nibelungens Ring. Sidstnævnte rolle sang han ved årets festspil
denne sommer, dirigeret af Marek Janowski, og i maj kunne han
opleves som Siegfried ved den højt roste opførelse af Ragnarok
med Odense Symfoniorkester, dirigeret af Alexander Vedernikov.
Stefan Vinke er uddannet i Köln og har haft det meste af sin
karriere på de tyske operascener, men til næste år skal han synge
glansrollen som Siegfried på Covent Garden i London.
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Baryton

Russell Braun
Barytonen Russell Braun er fra en canadisk-tysk familie. Han har
en international karriere på begge sider af Atlanten. Metropolitan
Operaen i New York, San Francisco Operaen, Pariser Operaen og
Salzburg Festspillene er nogle af hans arbejdspladser.

Fotograf: Johannes Ifkovits
• Russell Braun
• Canadisk-tysk baryton, født 1965
i Frankfurt

Han er født i Frankfurt af tysk-canadiske sangerforældre og
flyttede til Canada, da han var 17 år. I 1995 havde han sin
professionelle operadebut på både Metropolitan Operaen og i
Berlin. Det dobbeltspor har han fulgt siden, og i denne sæson
synger han bl.a. Figaro i Rossinis Barberen i Sevilla hjemme i
Canada og tysksproget opera på Theater an der Wien.
Russell Braun har en virkelig alsidig stemme, så hans kalender
er fyldt med alt fra barokopera til moderne klassikere og et bredt
udvalg af oratorier og koncertværker.

Bas

Günther Groissböck
Christof Fischesser er desværre blevet syg og erstattes af Günther Groissböck

Den østrigske bas Günther Groissböck er en af tidens mest
efterspurgte bassangere og regelmæssig gæst på verdens førende
operascener som the Met i New York, La Scala Operaen i Milano,
Deutsche Oper i Berlin og Bayreuth-festspillene.
Günther Groissböcks operarepertoire omfatter store roller som Baron
Ochs i Richard Strauss‘ Rosenkavaleren, titelrollen i Musorgskijs
Boris Godunov, Marke i Wagners Tristan og Isolde og mange flere.
I de kommende sæsoner synger han flere hovedpartier på the Met i
New York og ikke mindst rollen som Wotan i den nye opsætning af
Wagners Niebelungens Ring ved Bayreuth-festspillene i 2020.
• Günther Groissböck
• Tysk bas, født 1976 i
Waidhofen an der Ybbs

Günther Groissböck er cd-aktuel med dobbeltalbummet
Winterreise/Schwanengesang, udgivet på DECCA tidligere i år.

Luisi & Mahlers 8.
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Kor

DR KoncertKoret
DR KoncertKoret har som Danmarks nationale koncertkor vundet stor international anerkendelse
inden for stort set alle genrer og epoker af den klassiske musik. DR KoncertKoret optræder som
regel sammen med DR SymfoniOrkestret, men gennem tiden har koret også optrådt sammen med
en række andre danske og internationale orkestre og ensembler, og man kan også jævnligt opleve
sangerne alene på scenen i a cappella-kormusik. Både det klassiske kernerepertoire og den nye
musik er vigtigt for DR KoncertKoret. Per Nørgårds Symfoni nr. 3 er skrevet specielt til koret,
og de har opført og indspillet en række værker af moderne mestre som Henze, Ligeti og Berio.
Siden 2016 har den belgiske dirigent Bart Van Reyn været syngemester for DR KoncertKoret.
Han har tidligere arbejdet med en lang række europæiske kor og vokalensembler, herunder BBC
Singers og Berlins Radiokor, og har også stået bag korindstuderingen op til aftenens koncert.

MDR Leipzig Radiokor
Radiokoret fra Leipzig er verdens ældste radiokor og er med sine 73 medlemmer også et af de største.
Til hverdag har koret hjemme i Radiohuset i Leipzig og samarbejder med MDR Radiosymfoniorkester,
hvis chefdirigent er Kristjan Järvi. Men der er også tid til mange a capella-koncerter og et bredt
repertoire af kormusik. Et særligt specialområde for koret er dog den helt nye musik.
Koret bliver ofte engageret til at optræde ud-af-huset hos orkestre i Tyskland og i det øvrige Europa
– som her i aften, hvor der kræves mange flere sangere, end DR selv råder over. Listen over berømte
dirigenter, der har arbejdet med MDR Leipzig Radiokor er imponerende, bl.a. Herbert von Karajan,
Claudio Abbado, Simon Rattle, Riccardo Muti, Kurt Masur og Bernard Haitink.

Københavns Drengekor – Det Kongelige Kantori
Københavns Drengekor har hjemme på Sankt Annæ Gymnasium. Koret blev grundlagt i 1924 på
initiativ af dirigenten Mogens Wöldike. Siden 1991 har korets dirigent været Ebbe Munk. På Sankt
Annæ Gymnasium er korsang helt integreret i skoleforløbet, og man optager nye medlemmer til
koret i 2. klasse. Efter nogle år kan drengene medvirke ved koncerter og ved højmesser i Københavns
Domkirke. Københavns Drengekor har gennem årene optrådt over hele verden.
Udover de klassiske mesterværker som f.eks. Bachs Juleoratorium og musik af Palestrina har
Københavns Drengekor et vidtspændende repertoire af især dansk musik. Koret optræder hyppigt
ved statsbesøg og store begivenheder i Kongehuset og har officielt navn som ’Det Kongelige Kantori’.
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HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET
Restauranten: Supplér din koncertoplevelse med
en hyggelig og lækker middag i DR Koncerthusets
Restaurant. På 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
		
ll
lll

Download gratis “Zerved” (via app-store eller 		
Google Play)
Bestil og betal
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 rundvisningstilbud og tilpasser gerne rundvisninger efter dine
behov. Besøg 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 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 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.

DR Koncerthuset
Ørestads Boulevard 13 2300 Kbh S
Tlf.: 35 20 62 62
e-mail: drkoncerthuset@dr.dk

drkoncerthuset.dk
drsymfoniorkestret.dk

