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P2 Prisen
Program

MANUEL DE FALLA:  
Rituel ilddans (El amor brujo) 
  DR SymfoniOrkestret, dirigent: David Niemann  
 
ÅRETS TALENT:  
NIKLAS JOHANSEN, guitar 
  Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez, 1. sats 
  DR SymfoniOrkestret, dirigent: David Niemann 
 
ÅRETS ILDSJÆL 
  Prisen overrækkes af kulturminister Mette Bock  
 
ÅRETS KONCERTØJEBLIK:  
SILENT ZONE, OPERA AF LOUISE ALENIUS 
  Uddrag i kammerversion. Medvirkende: se side 4 
 
ÅRETS NYSKABELSE:  
GROWOP! BØRNE-OPERAFESTIVAL 
  Paul Schwartz: Snehvide (uddrag). Medvirkende: se side 4 
 
ÅRETS DANSKE ALBUM, KLASSISK 
 
ÅRETS DANSKE ALBUM, NY KLASSISK 
 
ÅRETS INTERNATIONALE ALBUM 
 
JOHANNES BRAHMS 
Ungarsk dans nr. 5 
  DR SymfoniOrkestret, dirigent: David Niemann 
 
P2 LYTTERPRISEN 
 
P2 KUNSTNER 2018:  
DEN DANSKE STRYGEKVARTET  
  Shine you no more (fra albummet Last Leaf 

 
PAUSE ca. 20.35 (30’)
  
LUDWIG VAN BEETHOVEN:  
Strygekvartet opus 131, cis-mol  
  I     Adagio ma non troppo e molto espressivo 
  II    Allegro molto vivace 
  III   Allegro moderato – Adagio 
  IV   Andante ma non troppo e molto cantabile  
  V    Presto 
  VI   Adagio quasi un poco andante 
  VII  Allegro 
   
  Den Danske Strygekvartet 
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En stimulerende 
samtale! 

Med valget af Den Danske Strygekvartet som P2 Kunstner 2018 
er scenen sat for klassisk musik i sin reneste form. Fire stemmer i 
ligeværdigt samspil er en musikalsk formel, der holder til alle tider,  
eller med Goethes ord: En god strygekvartet er som en stimulerende 
samtale mellem fire intelligente personer.

Men for at musikken kan tale direkte til os i dag, skal den til stadighed 
nytænkes og genskabes, og det er Den Danske Strygekvartet mænd for 
at gøre. Ved at investere hjerteblod og oceaner af tid har de vist, hvad 
der skal til for at gøre en drengedrøm til virkelighed, og med en original 
kombination af nordisk folkemusik og klassikere, spillet cool og med stor 
personlig integritet, har de sat et helt eget mærke i den internationale 
kammermusikscene.

I november vandt de fire guitarister i Erlendis Quartet P2 Kammermusik-
konkurrence 2017, og nu hyldes guitaristen Niklas Johansen med  
P2 Talentprisen for sin evne til med krystalklar præcision og følsomhed 
at suge lytterne ind i guitarens ofte intime musikalske verden. Og Niklas 
Johansen og Erlendis Quartet er kun toppen af isbjerget. Vi lever i en 
guitartid, hvor instrumentet stortrives blandt de unge på de danske 
konservatorier.

Læg dertil at komponisten Louise Alenius viser nye bevægende sider af 
operakunsten, hvor grænsen mellem udøver og publikum, og mellem 
forestilling og virkelighed, gøres papirstynd. Og med Danmarks første 
operafestival for børn, GrowOP!, formidles opera ikke blot til nye 
generationer, men også på nye måder!

Og selvom cd’en ikke er hvad den har været, så er det klassiske album 
fortsat et medie for vital fordybelse og kunstneriske nybrud, ikke mindst 
når det drejer sig om dansk musik. Kast blot et blik på de nominerede til 
Årets Album.

Velkommen til P2 Prisen 2018!
     
Esben Tange
redaktør, P2

P2 Prisen  
Velkomst
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Medvirkende

Tyske David Niemann begyndte som 3-årig at spille violin 
og var egentlig en passioneret violinist, men blev alligevel 
fanget af dirigentfaget. Han har studeret direktion på Sibelius-
akademiet i Helsinki og også i Hamborg, Amsterdam og Haag.  
I 2015 vandt han 2. prisen ved Malko-konkurrencen her i DR 
Koncerthuset – og var også de unges favorit, da han desuden løb 
med børnejuryens pris. Tidligere samme år blev David Niemann 
udnævnt til assisterende dirigent ved Operaen i Montpellier,  
hvor danske Michael Schønwandt er chefdirigent. Blandt David 
Niemanns tidligere opgaver er Ivan Eröds Pünktchen und Anton 
på Wiener Staatsoper, Purcells The Fairy Queen i en særlig 
version for børn ved Salzburg Festspillene.Fotograf: Mario Sinastaj

David Niemann
Dirigent

PAUL SCHWARTZ: SNEHVIDE, uddrag

Josefine Elimar Vistisen (vaskebjørnen Racon) 
MidtVest Juniorkor
Flemming Vistisen, dirigent
Irene Hasager, klaver

SILENT ZONE, uddrag i kammerversion 

Gitta-Maria Sjöberg, sopran (mor)
Sten Byriel, bas (far)
Morten Grove Frandsen, kontratenor (bror)
Ying-Hsueh Chen, slagtøj (søster)
Louise Schrøder, klaver
Louise Gorm Nielsen, violin
Jenny Lüning, bratsch
Lea Emilie Brøndal, cello
Andreas Hjorth Jessen, bas

Siden 1925 har DR SymfoniOrkestret været DR’s musikalske flagskib, og i dag er orkestret i inter- 
national klasse med Fabio Luisi som chefdirigent. Hvert år oplever mere end 100.000 musik- 
elskere magien i den levende, symfoniske musik med DR SymfoniOrkestret – først og fremmest 
på hjemmebanen i DR Koncerthuset, men også ved koncerter rundt om i Danmark, og Torsdags-
koncerterne følges hver uge af 350.000 danskere på radio og tv, mens millioner lytter med, når 
koncerterne transmitteres internationalt. 

DR SymfoniOrkestret
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P2 Kunstner 2018

Fotograf: Caroline Bittencourt

Den Danske 
Strygekvartet 

Som P2-kunstnere vil Den Danske Strygekvartet fordybe sig 
i alle Beethovens strygekvartetter. ”Det er på én eller anden 
måde en slags Mount Everest for en strygekvartet at bestige de 
her fantastiske kvartetter af Beethoven,” siger violinisten Rune 
Tonsgaard Sørensen om Den Danske Strygekvartets planer 
som P2-kunstnere i 2018. For de fire kvartetmusikere bliver det 
noget af et Beethoven-år, og det begynder allerede ved P2 Pris-
koncerten, hvor de i koncertens anden halvdel spiller Beethovens 
kvartet i cis-mol, opus 131.

”Når første tone bliver præsenteret i førsteviolinen har man 
40 minutters musik foran sig, hvor man nærmest ikke får 
mulighed for at puste ud: syv satser i ét langt forløb. Vi følte, at 
det var et værk der passede godt til en så vigtig aften som den 
her: Beethoven var med til at ændre på alle præmisser i forhold 
til at skrive musik dengang, han revolutionerede den måde vi 
tænker og skriver musik på. På én eller anden måde er det både 
komplekst og utroligt effektfuldt, og vi elsker musikken. Og er 
der noget, vi har fundet ud af som kvartet, så er det, at vi kun vil 
spille musik som vi brænder utroligt meget for,” fortæller Rune 
Tonsgaard Sørensen om cis-mol-kvartetten. 

Der er 16 kvartetter i alt, fra de tidlige kvartetter, som Beethoven 
skrev i en forholdsvis ung alder, til de sene kvartetter, som var 
noget af det sidste han skrev. Den Danske Strygekvartet har 
gennem årene arbejdet intensivt med Beethoven-kvartetterne, 
og mangler kun én før de har været igennem dem alle. Ved 
kvartettens egen festival, DSQ Festival i København, vil de i 
efteråret 2018 spille samtlige kvartetter i en Beethoven-cyklus, der 
opføres over seks dage – og som også transmitteres i P2. 

 ”Det er sådan en ting, som vi både glæder os til og også frygter lidt! 
For det er meget musik der skal spilles. Det er otte-ni timers musik 
eller noget i den stil,” fortæller Rune Tonsgaard Sørensen. 

• Den Danske Strygekvartet:
 Rune Tonsgaard Sørensen, violin  
 Frederik Øland, violin
 Asbjørn Nørgaard, bratsch
 Fredrik Schøyen Sjölin, cello

•  Den Danske Strygekvartet spiller 
Beethovens 16 strygekvartetter 
fra den 22.-27. oktober 2018 
som en del af DSQ Festival 2018. 
P2 sender direkte alle dage. 

•  Podcastserie om Beethovens 
Strygekvartetter – tilrettelagt af 
Kristian Leth.

•  En række koncerttransmissioner 
med Den Danske Strygekvartet 
i 2018 i P2 Koncerten samt 
medvirken i P2-programmet 

 Min yndlingsmusik

DR SymfoniOrkestret
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Jury & priser

Niklas Johansen, guitar

Niklas Johansen (født 1989) begyndte at spille guitar som 9-årig, 
og blev optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
i København som 19-årig. Siden da har guitarkarrieren taget 
fart, og Niklas Johansen, der i dag er solistklassestuderende hos 
Jesper Sivebæk på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, 
har vundet en lang række konkurrencer både i Danmark og i 
udlandet. Op til tre konkurrencesejre om året er det blevet til i de 
seneste år!  

Niklas Johansen er en alsidig musiker, men har blandt andet en 
stor kærlighed til ny dansk musik. Han har uropført værker af 
komponister som Erik Højsgaard og Martin Lohse, og har senest 
indspillet Højsgaards C’est la mer mêlée au soleil til Det Kongelige 
Danske Musikkonservatoriums 150-års jubilæums-cd-boks.

Fotograf: Mathias Eimer

P2 Talentprisen 2018: 

Prismodtagerne ved P2 Prisen 2018  
er udvalgt af en fagjury bestående af: 

 
Esben Tange, juryformand & redaktør for P2 Prisen 
Bent Grønholdt, P2 Musikproduktion 
Tatjana Kandel, repertoirechef DR Kor & Orkestre 
Per Rask Madsen, musikjournalist 
Thomas Michelsen, musikredaktør, Politiken 
Charlotte Nørby, leder af P2’s musikudvalg 
 
 
 
 
De ni nominerede album er valgt af P2’s musikudvalg: 
Charlotte Nørby (formand), Claus Berthelsen, Benedikte Bové & Jens Cornelius 
 
DR´s brugere har blandt de nominerede album valgt vinderen af P2 Lytterprisen. 
P2´s lyttere har nomineret kandidaterne til Årets Ildsjæl.
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Komponisten Louise Alenius (født 1978) behandler ofte svære 
emner i sin kunst, og i kammeroperaen Silent Zone, der havde 
premiere på CPH Opera Festival i sommeren 2017, var emnet 
seksuelt misbrug i familien. Med udgangspunkt i research og 
interviews med incestofre, skabte hun en opera om fortielse og 
ensomhed, hvor musikken oftest var mere stille end kraftig og 
voluminøs. Bortset fra når gryden kogte over i voldsomme udbrud.  

Louise Alenius har tidligere blandt andet skrevet og opført musik 
for døende på et hospice, og skabt PORØSET til Det Kgl. Teater – en 
række miniaturer, der opføres for et enkelt menneske ad gangen. 
Hun har skrevet musik til ballet, film, visuel kunst, udstillinger, 
mode-shows og lydbøger, hun optræder ofte selv som performer 
og har siden 2017 været leder af ’Korage’, et nyt kor bestående af af 
danske solister.  

Fotograf: Ólafur Steinar Gestsson

P2 Prisen 
Priser

I efteråret  2017 fandt festivalen GrowOP! sted for første gang. 
GrowOP! er Danmarks første operafestival for børn og unge, og et 
internationalt eksperimentarium for udvikling af operagenren. 

Som en del af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 præsen-
terede festivalen ved en lang række forestillinger i Aarhus, Herning, 
Holstebro, Ikast, Struer og på Samsø en mangfoldighed af opera 
målrettet alt fra babyer til teenagere: Der blev fortalt eventyr på nye 
måder med Hug en hæl og klip en tå, Snehvide,  og den hollandske 
Rødhaps og Ulven, fortalt om vold i familien i Min far og vrede 
mand og leget med lyd hos Fogonogo. Der var operaforestillinger 
opført både af voksne professionelle og af talentfulde børn og unge, 
der var morgen-operasang flere steder i regionen, på Samsø fik små 
operakomponister musik på skoleskemaet – og derudover blev der 
også afholdt en seminardag for fagfolk.

Fotograf: Michael Bennati Schou

Silent Zone, opera af Louise Alenius

Årets Koncertøjeblik: 

GrowOP! børne-operafestival

Årets Nyskabelse: 
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Årets Ildsjæl – nominerede

Mezzosopranen Mette Østergaard har sat sit præg på Silkeborg. Hun er 
korleder, optræder selv og er initiativtager til festivalen Silkeborg Classic. 
Med OperaVoce har hun sørget for at sætte sjældent hørte værker op, 
for eksempel Stravinskijs Ødipus Rex og Poulencs La Voix Humaine, og 
lige nu er hun i gang med at planlægge 11 fredage med Opera på Torvet 
i 2018. Det inkluderer intet mindre end 550 mennesker: professionelle 
sangere, lokale kor, børnekor og dansere. 

Operachefen og dirigenten Lars Ole Mathiasen er manden bag Den 
Ny Operas 2017-succes med Wagners Valkyrien. På sigt skal hele 
Nibelungens Ring gå over scenen i Esbjerg – for anden gang indenfor de 
sidste 20 år. Som operachef er Lars Ole Mathiasen i øvrigt ikke kun at 
finde på kontoret eller foran orkestret. Han har også både udtænkt en ny 
Bayreuth-inspireret orkestergrav, og været med til at bygge den selv.  

Henrik Skærbæk Jespersen er domorganist i Haderslev, og grundlagde 
Haderslev Drengekor i 2008. Siden da er sanglivet i Haderslev kun 
vokset, og i dag er han også kunstnerisk leder for den ambitiøse korskole 
Haderslev Sangakademi. Udover at arrangere sommerkoncerter i kirken, 
sidde ved orglet selv og dirigere drengekoret i ind- og udland, er det også 
vigtigt for ham at give orgelspillet videre til nye generationer gennem det 
seneste projekt: Orgeldrengene i Haderslev.

Fotograf: Jette Holgersen

Fotograf: 
Henrik Cornelius Hansen

Fotograf: Per Rasmussen

Mette Østergaard

Lars Ole Mathiasen

Henrik Skærbæk 
Jespersen
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Årets danske album, klassisk

Gang på gang er den danske senromantiker Louis Glass blevet overset, 
men nu gør det tyske orkester fra Koblenz noget ved sagen. Symfoni nr. 5 
er et symbolistisk værk fra 1920 om livets cyklus med tilnavnet Sinfonia 
Svastika – Louis Glass kunne ikke have forudset nazisternes senere 
misbrug af det oldgamle soltegn. Den store Fantasi for klaver (1913) er 
et af hans bedste værker, og pianisten Marianna Shirinyan er helt på 
bølgelængde med den romantiske mystik. 

En original og meget gennemført juleplade der viser, at den aarhusianske 
vokalgruppe Concert Clemens tilhører koreliten i Danmark. På 
albummet hører man europæisk julemusik fra middelalderen til i dag, og 
al musikken synges i nylavede arrangementer. Udvalget af melodier og 
arrangementer rummer mange overraskelser, men danner en smuk og 
højtidelig helhed. En suveræn forening af fortid og nutid. 

Der skal mod til at spille Rued Langgaards musik, for han fedter ikke 
med udtrykskraften. Man må sætte sig ind i hans spontane, særprægede 
tankegang, hvis musikken skal komme til sin ret. Det gør Gunvor Sihm 
og Berit Johansen Tange på deres første album i en ny serie. Duoen tager 
den hudløse musik for pålydende, både når den er grotesk og inderlig. 
Albummet indeholder sonater fra 1940’erne og et ungdomsværk fra 
1911, der aldrig har været indspillet før.

Louis Glass: Symfoni nr. 5 & Fantasi for klaver og orkester
Marianna Shirinyan, klaver
Det Rhinske Filharmoniske Orkester
Dirigent: Daniel Raiskin
CPO 777 494-2

There is no rose
Concert Clemens 
Dirigent: Carsten Seyer-Hansen
Orchid Classics ORC100062

Rued Langgaard: Violinsonater, vol. 1
Gunvor Sihm, violin & Berit Johansen Tange, klaver
Dacapo 8.226130

Mette Østergaard

Lars Ole Mathiasen

Henrik Skærbæk 
Jespersen
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Årets danske album, ny klassisk 

Det velspillende Ensemble MidtVest præsenterer Hans Abrahamsens 
kammerværker side om side med hans arrangementer af andre 
komponisters musik. På dette 2. album i serien hører man musik af Satie 
og Carl Nielsen i Abrahamsens raffinerede bearbejdelser samt hans egne 
Seks stykker for horntrio (1984) og Strygekvartet nr. 1 (1973). Kvartetten 
har titlen 10 Præludier og er et helt katalog af idéer, Abrahamsen ofte er 
vendt tilbage til.

Copenhagen Phil viser internationalt format på dette album, hvor 
orkestret sammen med den russiske stjernesolist Ilya Gringolts – på et 
engelsk plademærke – spiller to af de bedste violinkoncerter fra det 20. 
århundrede. Senromantikeren Korngold og den amerikanske minimalist 
John Adams er meget forskellige, men udgør et inspirerende par. På hver 
deres måde nyfortolker de klassiske traditioner og henvender sig stærkt 
til lytteren

Et album med værker fra slutningen af 1980’erne og frem til i dag samler 
sig til et komponistportræt af Bent Sørensen. Den sarte og nostalgiske 
klaverkoncert Mignon fra 2014 er første del af trilogien Papillons, skrevet 
til pianisten Katrine Gislinge. Et andet hovedværk er den spøgelsesagtige 
serenade Ständchen. Lapland Kammerorkester og chefdirigenten John 
Storgårds – der også spiller soloviolin – er fremragende advokater for 
Sørensens tyste og meget nordiske musik. 

Hans Abrahamsen: 10 Præludier
Ensemble MidtVest
Dacapo 8.226091

John Adams og Korngold: Violinkoncerter 
Ilya Gringolts, violin
Copenhagen Phil
Dirigenter: Santtu-Matias Rouvali & Julien Salemkour
Orchid Classics ORC100066

Bent Sørensen: Mignon 
Katrine Gislinge, klaver
Laplands Kammerorkester
Dirigent og violin: John Storgårds
Dacapo 8.226134
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Årets internationale album

Joyce DiDonato er en stor kommunikator i det klassiske musikliv, og 
hendes format overskrider den sædvanlige grænse mellem scene og 
publikum. På konceptalbummet In War and Peace nøjes hun ikke med 
at vise sublim sangkunst, men holder samtidig en musikalsk dundertale 
om medmenneskelighed. Albummet består af barokarier af bl.a. Händel 
og Purcell, der alle beskæftiger sig med at finde fred i en verden fuld af 
krig og uro.     

Dobbeltalbum med alle Mozarts fem violinkoncerter. Den tyske 
violinist Isabelle Faust er en overlegen og intellektuelt knivskarp solist 
med et befriende fravær af krukkeri. I kombination med dirigenten 
Giovanni Antonini, der får lov til at lufte sit temperament, skaber det 
en spændende dynamik. Violinkoncerterne har desuden fået helt nye 
solokadencer, stilfuldt skrevet af Andreas Staier, som giver nye dybder til 
musikken af teenageren Mozart.

Der går år imellem at det russiske klavergeni Arcadi Volodos udgiver 
et album. Men når det endelig sker, har det enestående fortætning. 
Hans nye Brahms-album består af musik, komponeret sent i livet: De 
tre Intermezzi opus 117, fire Klaverstykker opus 76 og seks stykker opus 
118 har en dyb melankoli, der i Volodos’ hænder klinger med gribende, 
indadvendt skønhed. Lutter korte stykker, men med en intensitet, der 
både er stærk og blid.

In War & Peace 
Joyce DiDonato, mezzosopran
Il Pomo d’Oro
Dirigent: Maxim Emelyanychev 
Erato 0190295928469

Mozart: Violinkoncerter
Isabelle Faust, violin
Il Giardino Armonico  
Dirigent: Giovanni Antonini
Harmonia Mundi HMC 902230.31

Brahms: Klaverværker
Arcadi Volodos, klaver
Sony Classical 88875130192
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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

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
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Oticon Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat
Toyota-Fonden
S.C. Van Fonden
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Damco. Global logistics. Individual solutions.

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.

Parkeringen: DR Koncerthuset har et parkerings-
system, 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 muligt at forudbetale sin parkering inde i DR 
Koncerthuset.

Rundvisninger: DR har en række rundvisnings-
tilbud og tilpasser gerne rundvisninger efter dine 
behov. Besøg drkoncerthuset.dk.

Konferencer & events: 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.


