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Fredag 3. november kl. 19.30
 
DR Koncerthuset 
Koncertsalen
 
DR SymfoniOrkestret
 
Daniele Rustioni 
dirigent
 
Elsa Dreisig, sopran 
Ruslana Koval, sopran 
Mélissa Petit, sopran   
Seungju Bahg, tenor 
Bror Magnus Tødenes, tenor 
Giovanni Sala, tenor 
Alexander Roslavets, basbaryton 
 
Stine Rosengren 
konferencier 
 
Christina Åstrand 
koncertmester
 
Koncerten sendes direkte i P2 
Koncerten. 
 
 
 
 
 
 
Mød musikken 
Der er koncertintroduktion 
kl. 18.30 i koncertsalen med 
P2-værten Esben Tange, der 
fortæller om programmet og 
interviewer medvirkende fra 
koncerten. 

Operagalla - Dronning Sonja Konkurrencen
Program

PROGRAM 
 
GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 
Skæbnens magt (1862) 
  Sinfonia     
 
Velkomst ved Lars Hallvard Flæten, daglig leder for  
Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse,  
og Stine Rosengren, konferencier. 
 
GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 
Rigoletto (1851) 
  Duet: Signor né principe... 
  Addio speranza ed anima  (Gilda, Duca)  
  Ruslana Koval, sopran, Seungju Bahg, tenor 
   
GIACOMO PUCCINI (1858-1924)  
Gianni Schicchi (1917-18) 
  Firenze è come un albero fiorito (Rinuccio)  
  Giovanni Sala, tenor 
 
  Oh! Mio babbino caro (Lauretta) 
  Elsa Dreisig, sopran     
 
  
PETER TJAJKOVSKIJ (1840-93) 
Eugen Onegin (1878) 
  Kuda, kuda (Lenski) 
  Bror Magnus Tødenes, tenor  
 
  Polonaise fra 3. akt.    

 
Pause (30’) ca. 20.15  



DR Koncerthuset 2017/18 3DR Koncerthuset 2017/18 3

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Producent: Karen Skriver Zarganis 
Producer: Morten Mogensen
Musikteknik: Mikkel Nymand
Produktionsleder: Jakob Helmer Mørck

Dronning Sonja 
Internasjonale Musikkonkurranse:

Daglig leder: Lars Hallvard Flæten
Prosjektkoordinator: Ane Wadd-Oseth
Kunstnerisk rådgiver: Julia Lagahuzère 

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS
Forsidefoto: Marius Nyheim Kristoffersen

GIACOMO PUCCINI ( 1858-1924)  
Manon Lescaut (1893) 
  Intermezzo fra 3. akt     
  
JULES MASSENET (1842-1912) 
Manon (1884) 
  Adieu, notre petite table (Manon)  
  Elsa Dreisig, sopran   
 
CHARLES GOUNOD (1818-93) 
Romeo og Julie (1867) 
  Nuit d’hyménée (Julie, Romeo) 
  Mélissa Petit, sopran, Giovanni Sala, tenor 
 
CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921) 
Samson og Dalila (1877) 
  Bacchanale     
 
CHARLES GOUNOD (1818-93) 
Faust (1859) 
  Le veau d’or est toujours débout (Méphistophélès)  
  Alexander Roslavets, basbaryton 
 
  Salut! demeure chaste et pure (Faust)  
  Seungju Bahg, tenor    
  
  Trio: Anges purs anges radieux  
  (Marguerite, Faust, Méphistophélès)   
  Mélissa Petit, sopran, Seungju Bahg, tenor,  
  Alexander Roslavets, basbaryton 
 
 
Koncertens varighed, inkl. pause: ca. 2 timer 

Operagalla - Dronning Sonja Konkurrencen
Program
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Fotograf:  Jørgen Gomnes/ 
 Det kongelige hoff

Operagalla - Dronning Sonja Konkurrencen
Hilsen fra H.M. Dronning Sonja
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På vegne af DR SymfoniOrkestret og Dronning Sonja Internasjonale 
Musikkonkurranse vil vi gerne byde velkommen til denne særlige gallakoncert 
i talentets, sangens og ungdommens tegn. I aften kan I opleve en buket af unge 
operasangere fra hele verden, som står klar til at indtage de største operascener – ja, 
flere af dem er faktisk allerede derude. Vi er særligt glade og stolte over at kunne 
byde velkommen til Hendes Majestæt Dronning Sonja, som i år kan fejre 80 års 
fødselsdag, og Hendes Majestæt Dronning Margrethe, som med sin store interesse 
for kunst og musik er en naturlig følger af Dronning Sonja Konkurrencen.

Aftenens koncert præsenterer en strålende buket af prisvindere fra dette års 
konkurrence sammen med tidligere prisvindere. Før de kom rejsende her 
til København, har de unge sangere gennemlevet tusindvis af timers intens 
stemmetræning, undervisning, øvning, indstudering og coaching. De er sluppet 
gennem utallige nåleøjer på konservatorier, masterclasses og foresyngninger – og 
frem for alt har de vundet priser i store sangkonkurrencer med Dronning Sonja 
Konkurrencen som en af de absolut vigtigste.

Samarbejdet mellem Dronning Sonja Konkurrencen og DR SymfoniOrkestret er 
en naturlig forlængelse af det stærke fokus på talentarbejde, som ligger i  
DR’s kor og orkestre. Med både Malko Dirigentkonkurrencen, Malko Akademiet, 
DR’s Korskole og et tæt samarbejde med både komponist- og instrumentlinjen 
på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er DR med til at styrke den 
talentmasse, der er så vigtig for, at vi sammen kan bære musikken og sangen ind 
i fremtiden.

Men i aften handler det hverken om arbejde eller konkurrence. Aftenens unge 
sangsolister har alle nået et niveau, hvor vi som publikum kan glemme alt om tid 
og sted, læne os trygt tilbage og lade musikken tale. Vi har sammensat et program, 
hvor orkestret og de unge solister kommer igennem store følelser, drama og 
masser af musikalsk action – alt sammen med den særlige nerve, som kommer af, 
at de står på scenen her i DR Koncerthuset for allerførste gang.
Tag godt i mod dem – og god fornøjelse! 

  Kim Bohr  
Chef for DR SymfoniOrkestret  

Kære publikum 

Lars Hallvard Flæten
Daglig leder

Dronning Sonja 
Internasjonale Musikkonkurranse

Operagalla - Dronning Sonja Konkurrencen
Velkomst
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Dronning Sonja 
Konkurrencen  

– eller som den officielt hedder: The Queen Sonja International Music 
Competition – er en af Europas vigtigste sangerkonkurrencer. Den 
bliver afholdt i Oslo hvert andet år. Hundredvis af sangere fra hele 
verden ansøger om at deltage. De 40 bedste inviteres til Norge, og så kan 
konkurrencen ellers gå i gang. Den varer ti dage og finder sted i Oslos 
imponerende Operahus.

Det er en konkurrence for unge sangere, og aldersgrænsen er 32 år. 
Formålet er at hjælpe store talenter godt på vej. Dertil kommer et 
vigtigt sideformål, nemlig at knytte internationale musiknavne tættere 
til den norske musikscene. Og desuden er konkurrencen jo vanvittigt 
underholdende og spændende for publikum! Konkurrencedagene 
følges med stor opmærksomhed, og finalen bliver sendt i norsk tv på 
hovedkanalen NRK 1.

Dronning Sonja Konkurrencen blev grundlagt i 1988, og en af stifterne 
var den verdensberømte dirigent Mariss Jansons, som dengang 
var chefdirigent for Oslo Filharmonikerne. I de første år var det en 
pianistkonkurrence, men i 1995 valgte man i anledning af 100-året 
for den store norske sopran Kirsten Flagstads fødsel at gøre det til en 
sangkonkurrence, og det har man holdt fast i siden.

Konkurrencedagene foregår i flere runder, hvor en international jury af 
sangere, instruktører, koncertagenter og operachefer lytter efter talent og 
stemmepragt. Der uddeles store pengepræmier til de tre bedst placerede 
og også en pris for bedste fremførelse af norsk musik. Norges Dronning 
Sonja uddeler priserne hvert år, og førsteprisvinderen modtager et 
originalt kunstværk, lavet af Dronningen. Anden- og tredjeprisvinderne 
modtager et diplom, påtrykt Dronningens kunstværk. 

Dronning Sonja Konkurrencen er et fremragende sted at demonstrere 
sit talent, og med en god placering er der nærmest garanti for 
internationale engagementer. Blandt prismodtagerne fra de seneste år 
er sangere, der har fået flotte karrierer, bl.a. sopranerne Lise Davidsen 
og Measha Brueggergosman, tenoren Daniel Behle, barytonen Audun 
Iversen og bassen In-Sung Sim.

Af Jens Cornelius

Operagalla - Dronning Sonja Konkurrencen
Om konkurrencen
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Dirigent

Daniele Rustioni  
Dirigenten Daniele Rustioni er 34 år og fra Milano. Han er Italiens 
nye stjerneskud på dirigentpodiet og er netop tiltrådt posten som 
chefdirigent for Operaen i Lyon. Inden da var han i to år chefdirigent i 
Firenze for Orchestra della Toscana.

Han er uddannet af de kendte italienske dirigenter Gianandrea Noseda 
og Gianlugi Gelmetti og har været assistent for Antonio Pappano, 
chefdirigent på den engelske nationalopera Covent Garden.

Daniele Rustioni debuterede som operadirigent i en alder af bare 25 
år, og siden han var 27 har han jævnligt dirigeret i Italiens førende 
operahus, La Scala i Milano. Han har også dirigeret i mange af verdens 
andre fine operahuse, bl.a. Berlins Statsopera, den Bayerske Statsopera i 
München og på Metropolitan Operaen i New York.

Vinderen af Dronning Sonja Konkurrencen 2017 blev den koreanske 
tenor Seungju Bahg. Han er 27 år og kommer fra Sydkoreas næststørste 
by, Busan. I dag bor han i Mannheim, hvor han har videreuddannet sig 
på konservatoriet og debuterede sidste år.

Det er i høj grad det lyriske tenorrepertoire, han synger. Hjemme 
i Sydkorea optrådte han i bl.a. Mozarts Tryllefløjten og i oratorier 
som Haydns Skabelsen og Mendelssohns Elias. Ved Dronning Sonja 
Konkurrencen i år stillede han op med lyriske arier af bl.a. Mozart, 
Donizetti, Gounod og Puccini.

Seungju Bahg vandt i 2016 sangkonkurrencen i den italienske by 
Alcamo og 2. prisen ved Wilhelm Stenhammar Konkurrencen i Sverige. 
Og i år altså hans hidtil største gevinst: 1. prisen i Oslo og præmien på 
40.000 Euro.

Tenor, vinder af 1. prisen i 2017

Seungju Bahg  

Operagalla - Dronning Sonja Konkurrencen
Medvirkende
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Sopran, vinder af 2. prisen i 2015

Elsa Dreisig  
Den dansk-franske sopran Elsa Dreisig vandt i 2015 2. pris ved 
Dronning Sonja Konkurrencen og året efter førsteprisen ved Operalia 
sangkonkurrencen, der er grundlagt af Placido Domingo. Ved 
Copenhagen Opera Festival denne sommer var hun udpeget som Årets 
Operatalent og gav bl.a. en solokoncert.

Elsa Dreisig er opvokset i Frankrig og uddannet i Lyon og Paris. I 
2015 blev hun tilknyttet Berlins Statsopera under ledelse af Daniel 
Barenboim og er fra denne sæson fastansat. Hun har også gæsteoptrådt 
på Pariser Operaen og Zürich Operaen, og i september var hun solist 
hos Berliner Filharmonikerne og chefdirigent Simon Rattle ved 
sæsonåbningens opførelse af Haydns Skabelsen. 

Elsa Dreisig kommer fra en rigtig sangerfamilie og er i øvrigt niece til den 
kendte danske sopran Elsebeth Dreisig.

Sopranen Ruslana Koval er 27 år og kommer fra Ukraine. Hun er 
uddannet på Tjajkovskij Akademiet i Kiev, og derefter blev hun i 2014 
en del af talentholdet på Moskvas berømte Bolsjoj Teater, i øvrigt 
sammen med en anden af årets finalister, bassen Alexander Roslavets. 

Hun har på Bolsjoj Teatret i år sunget rollen som Barbarina i Mozarts 
Figaros bryllup. I sommer sang hun for første gang den store rolle 
som Gilda i Verdis Rigoletto; det skete på Operaen i Wupperthal. Hun 
fortæller, at hendes drømmerolle er Nattens Dronning i Mozarts 
Tryllefløjten, fordi det var den musik, der som barn gav hende lyst til at 
blive sanger.

Sangkonkurrencer er ikke noget nyt for hende, og tidligere i år var hun 
finalist i Placido Domingos store operakonkurrence Operalia.

Fotograf: Camilla Storvollen

Sopran, finalist i 2017

Ruslana Koval  

Operagalla - Dronning Sonja Konkurrencen
Medvirkende
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Sopran, vinder af 3. prisen i 2013

Mélissa Petit  
Den 27-årige franske sopran Mélissa Petit er i dag ansat ved Zürich 
Operaen i Schweiz. Det er kun få år siden, hun fik sit gennembrud 
ved sangkonkurrencer i Frankrig, Italien og ved Dronning Sonja 
Konkurrencen i Oslo. 

Fra 2010 til 2013 var hun ansat ved Hamborg Statsoperas talenthold, 
og hun har optrådt i Hamborg flere gange siden. Hun synger et bredt 
repertoire, lige fra barokmusik af Telemann og Purcell med særlige 
barokensembler og til det 20. århundredes operaer. 

Denne sommer har hun ved operafestspillene i Bregenz sunget rollen 
som Micaela i Bizets Carmen, og forude venter Marzelline i Beethovens 
Fidelio og til næste år et gæstespil i Beijing, hvor hun skal synge Julie i 
Gounods opera Romeo og Julie.

Den italienske tenor Giovanni Sala er 25 år gammel og kommer fra en 
musikfamilie i Norditalien. Han begyndte meget tidligt med musikken 
og medvirkede som drengesopran i operaforestillinger. Som 15-årig 
tenor kom han med i sin families vokalgruppe Famiglia Sala, hvor 
han sammen med sine forældre og fire søstre synger et meget blandet 
repertoire, lige fra gammel kirkemusik til folkesange og evergreens.

Han blev uddannet som klassisk sanger i Milano, og i 2014 debuterede 
han som Don Ottavio i Mozarts Don Juan og Nemorino i Donizettis 
Elskovsdrikken. Siden har han sunget på flere italienske scener, bl.a. 
under ledelse den berømte dirigent Riccardo Muti. 

Sidste år vandt han talentprisen på La Scala Operaen for sin præstation 
som Tamino i Mozarts Tryllefløjten.

Tenor, vinder af 2. prisen i 2017

Giovanni Sala  

Operagalla - Dronning Sonja Konkurrencen
Medvirkende
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Tenor

Bror Magnus Tødenes  
Den norske tenor Bror Magnus Tødenes er et af Nordens største 
sangtalenter i mange år. Han fik sin professionelle operadebut som kun 
21-årig, har allerede indspillet et rost soloalbum og blev sidste år som bare 
23-årig tilknyttet et af verdens fineste operahuse, Statsoperaen i Wien.

Bror Magnus Tødenes spillede som dreng guitar, inden han opdagede sit 
stemmepotentiale. Først uddannede han sig i Trondheim, men flyttede 
så til Rom og blev uddannet på det berømte Santa Cecilia Akademi. 

I 2015 fik han et stort gennembrud, da han ved Renata Tebaldi 
Konkurrencen vandt både 1. prisen og publikumsprisen, og samme år 
debuterede han ved Salzburg Festspillene. I 2016 vendte han tilbage 
til Salzburg og medvirkede i Verdis Othello, dirigeret af Christian 
Thielemann. Samme år kunne man opleve ham som Steuermann i 
Wagners Den flyvende Hollænder ved Copenhagen Opera Festival.

Bassangeren Alexander Roslavets er fra Hviderusland. Allerede i 
skoletiden optrådte han som sanger, men han uddannede sig først i 
psykologi, inden han blev optaget på Statskonservatoriet i  
Skt. Petersborg. Derefter blev han i 2014 ansat ved det verdensberømte 
Bolsjoj Teater i Moskva som en del af operahusets talentudviklingshold. 

I løbet af sine tre år på Bolsjoj deltog han også i en lang række 
konkurrencer og vandt bl.a. førsteprisen ved den nationale 
sangkonkurrence i Rusland og ved Eva Marton Konkurrencen i Budapest.

Alexander Roslavets deler sin tid mellem Rusland, hvor han optræder 
på Bolsjoj Teatret, og Tyskland, hvor han siden 2016 har været ansat ved 
Statsoperaen i Hamborg. Her synger han et bredt repertoire af basroller, 
fra Mozart til Wagner og Puccini.

Fotograf: Bertil Tødenes

Basbaryton, vinder af 3. prisen i 2017

Alexander Roslavets  

Operagalla - Dronning Sonja Konkurrencen
Medvirkende



Musikalsk magi i bredformat 
I selskab med DR SymfoniOrkestrets 106 musikere kan alle danskere  
opleve den store, symfoniske musik  – live i DR Koncerthuset eller  
transmitteret på radio, tv og online. Siden 1925 har DR SymfoniOrkestret  
været DRs musikalske flagskib, og i dag er orkestret i international  
klasse med italienske Fabio Luisi som chefdirigent.

Oplev velkendte klassikere, romantiske tonedigte, moderne  
mesterværker og nye klange af morgendagens komponister  
– alt sammen med en lang række spændende gæstekunstnere  
på scenen i DR Koncerthuset. 
Læs mere og køb billetter på drsymfoniorkestret.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-Hansen Fonden
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Oticon Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat
Statens Kunstfond
Toyota-Fonden
S.C. Van Fonden
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Damco. Global logistics. Individual solutions.
Daloon

drkoncerthuset.dk
drsymfoniorkestret.dk 

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 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 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.


