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Mød Musikken 
Der er koncertintroduktion  
kl. 18.30 i koncertsalen med 
P2-værten Mathias Hammer, 
der fortæller om programmet 
og interviewer medvirkende 
fra koncerten.
 
I koncertpausen vil der 
være cd-salg i foyeren, hvor 
publikum har mulighed for at 
købe de seneste udgivelser 
med DR’s kor og orkestre.
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Ansvh. producent: Gordon Alsing
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Musikteknik: Mikkel Nymand
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Design: E-Types & DR Design
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ANTONÍN DVORÁK (1841-1904) 
M. Honeck/ork. T. Ille 
 
Rusalka-fantasi  
 
Varighed: ca. 20´ 
 
 
FRANZ SCHUBERT (1797-1828) 
3 Lieder   
 
 I Prometheus (D674), g-mol, instr. M. Reger 
 II Des Fischers Liebesglück (D933), e-mol,  
  instr. A. Schmalcz  
 III Litanei auf das Fest Allerseelen (D343), Es-dur,  
  instr. M. Reger  
 
Varighed: ca. 15´ 
 
 
RICHARD STRAUSS (1864-1949), arr. R. Heger 
3 Lieder   
 
 I Traum durch die Dämmerung, E-dur 
 II  Allerseelen, Des-dur 
 III Morgen, F-dur   
 
Varighed: ca. 10´ 

 
PAUSE (30’) ca. 20.15/15.45
 
 
ANTONÍN DVORÁK (1841-1904) 
Symfoni nr. 9, e-mol, opus 95, Fra den nye verden 
 
 I Adagio. Allegro molto 
 II Largo 
 III Molto vivace 
 IV Allegro con fuoco 
 
Varighed: ca. 40´ 
 

Honeck & Dvoráks 9.
Program
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Rusalka-fantasi
Aftenens dirigent, Manfred Honeck, står selv bag det første værk på 
programmet: en orkestersuite med musik fra  Dvořáks havfrue-opera Rusalka. 
Manfred Honeck fortæller her lidt om sin Rusalka-fantasi:

Det var som medlem af Wiener Filharmonikerne, at jeg første gang mødte den 
vidunderlige opera Rusalka på Wiener Statsoperaen. Jeg blev stærkt grebet af 
musikkens idéer og melodier og fik en trang til at spille musikken i en koncertsal 
også. Da jeg ikke kunne finde noget orkesterarrangement, bestemte jeg mig nogle 
år senere for at lave min egen suite i samarbejde med den tjekkiske komponist 
Tomás Ille, der har udført det tekniske arbejde på fremragende vis.

Indledningen af suiten stammer fra balscenen i 2. akt, og her kommer man til 
at tænke på  Dvořáks berømte Slaviske Danse. Det gribende Rusalka-ledemotiv 
dukker op mange gange i operaen, og i suiten er det derfor med i forskellige 
varianter. Havmanden Vodniks motiv hører man i en nærmest mytisk verden 
lige efter den festlige indledning. Jeg har lagt hans musik i paukerne som en 
forudanelse af det ukendte og dystre.

Operaens mest berømte sted, Rusalkas sang til månen, er naturligvis med og 
spilles af en violin. Mange andre passager i operaen er også uomgængelige, 
fortæller Manfred Honeck:

Rusalkas sorg i 3. akt er så smukt udtrykt af Dvořák i oboen. Man kan ikke 
komme uden om havnymfernes charmerende musik, og heller ikke det øjeblik, 
hvor prinsen farer vild i skoven, mens han leder efter Rusalka. Heksen Ježibaba 
skal også med, når nu historien er et eventyr. Sidste gang man hører Rusalka-
temaet er det i en gribende sørgemarch, hvor Vodnik-temaet ligger i paukerne og 
marchrytmen i trombonerne. Det hele kulminerer grandioso ed appassionato – 
”storslået og lidenskabeligt”.

Manfred Honeck har tidligere lavet suiter over Janáčeks opera Jenůfa og 
Richard Strauss’ Elektra.
 
At sammensætte sådan en suite er et forsøg på at indfange operaens stemning 
og format. Af samme grund er resultatet ikke blevet en række enkelte numre, 
men et gennemkomponeret stykke lidt i stil med en tonedigtning. Enhver suite 
vil naturligvis altid være ufuldkommen, men det bør ikke stoppe os i at puste 
nyt liv i disse store værker og give koncertpublikummet en smagsprøve på den 
fantastiske musik.

Af Jens Cornelius

Operaen Rusalka er 

løst bygget på H.C. 

Andersens eventyr  

Den lille havfrue.

Antonín Dvořák/Honeck

Honeck & Dvoráks 9. 
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Lieder – det er klassiske, tyske sange med klaverakkompagnement. 
Oprindeligt ikke tænkt til koncertbrug, og på Schuberts tid blev sangene 
sunget i små selskaber af ham selv og hans venner. Efter Schuberts død 
voksede kendskabet til hvilken kæmpe skat, han havde skabt, og liederne 
blev så populære, at de blev sunget og spillet i almindelige hjem med klaver.

I anden halvdel af 1800-tallet dukkede en videreudvikling op, nemlig 
’orkestersange’. En idé med mange udfordringer, når det gælder om at 
forene det intime ved en lille sang med det store symfoniorkester. Berlioz, 
Grieg og Mahler skrev orkestersange, og der blev lavet nye orkesterudgaver 
af ældre sange, f.eks. Wagners Wesendonck-lieder, der i dag er bedre kendt i 
de arrangerede orkesterversioner end originalerne med klaver.

Den tyske komponist Max Reger var en meget dygtig orkestrator og 
lavede utallige bearbejdelser af andre komponisters værker. Reger 
beundrede Schuberts lieder og ville bringe dem ind i de store koncertsale 
på en ordentlig måde, for alternativet mente han ikke var godt: ”I mine 
ører er det ofte en ren fornærmelse at lytte til en sangerinde i en stor 
koncertsal, der efter et orkesterstykke synger til et spindelsvævstyndt 
klaverakkompagnement!” 

Reger lavede sine Schubert-orkesterudgaver i 1913-14. Han fulgte nøje 
Schuberts oprindelige akkompagnement og begrænsede sig fornuftigt, når 
han bredte pianistens toner ud til orkesterinstrumenterne. Han brugte 
et orkester med ganske lille blæserbesætning, og instrumenterne høres 
sjældent alle på en gang. Sangstemmen er altid fordoblet i orkestret, henlagt 
til skiftende instrumenter. 

Andre arrangører kastede sig over Richard Strauss’ lieder. Allerseelen og 
Traum durch die Dämmerung er lieder fra 1880-90’erne, som omkring 
1930 blev orkestreret af dirigenten Robert Heger. Den nok mest elskede 
af Strauss’ lieder, den underskønne Morgen, kom i en orkesterversion af 
Arnold Wilke og i utallige andre versioner både med og uden sang. Strauss 
blev senere den mest kendte eksponent for genren, da han mod slutningen 
af sit lange liv skrev de fire orkestersange, der i dag er kendt som Vier letzte 
Lieder. 

I anden halvdel af 1900-tallet blev orkesterarrangementer i stigende grad 
betragtet som et overgreb på originalerne og som ’dårlig smag’. På samme 
måde forsvandt mange andre former for transskriptioner fra koncertlivet. 

Orkestersange 
Franz Schubert & Richard Strauss

Schubert skrev 
næsten 400 lieder – 
selv om han kun  
blev 31 år gammel.

Honeck & Dvoráks 9. 
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I dag forstår vi, at arrangementer har selvstændig værdi og er originale 
fortolkninger. Og som det kan høres i aften, opfylder de jo stadig det formål, 
Reger stræbte efter: at lieder på en passende måde kan blive opført ved en 
orkesterkoncert.

Da USA for alvor fik vokseværk i slutningen af 1800-tallet, var der brug for alle, 
som kunne give en hånd med. Den tjekkiske komponist Antonín Dvořák fik et 
uimodståeligt tilbud om at blive direktør for musikkonservatoriet i New York. 
Lønnen var det 25-dobbelte af, hvad han fik for samme stilling i Prag.

Denne søn af en slagter var i 1870’erne blevet den store sensation i de 
europæiske koncertsale. Hans farvestærke værker var inspireret af tjekkisk 
folkemusik. I 1892 stod han så i et Amerika, som han kun kendte fra romanen 
om indianerdrengen Lille Hiawatha. Det var ikke ligefrem dén verden, han 
mødte i den kogende og boblende storby New York. Men på konservatoriet fik 
Dvořák kyndige folk til at synge indianske melodier for ham. Han hørte også de 
sorte amerikaneres religiøse sange, de berømte spirituals. 

Det nærmeste, Dvořák  selv kom indianerne og de sorte, var en aften, hvor han 
var i Buffalo Bills cowboycirkus. Der kunne man opleve dem synge og danse, 
og Dvořák var vildt begejstret. ”Jeg er overbevist om, at den fremtidige musik i 
dette land må bygges på det, der kaldes negermusik,” sagde han. ”Disse smukke 
melodier er vokset op af den amerikanske jord.”

Melodierne smittede af på de værker, Dvořák komponerede i USA. Især 
hans 9. symfoni, som er gennemsyret af amerikansk kultur. Den langsomme 
andensats er skrevet over en begravelsesscene fra Lille Hiawatha, og tredje 
sats er inspireret af bogens beskrivelse af en indianerfest. Typisk for Dvořák er 
midterdelen af indianerfesten til gengæld baseret på tjekkiske folkemelodier! 

Temaet fra den langsomme sats blev hurtigt så populært, at det blev lavet til 
en sang, en ’spiritual’ med titlen Goin’ home. Det var en af Dvořáks elever i 
New York, der skrev teksten og på den måde tilførte amerikansk kultur denne 
usandsynlige blanding af slavesange og centraleuropæisk symfonisk musik.

Selv hørte Dvořák ikke nogen særlig forskel på indianernes og de sortes 
musik. De temaer, han selv fremhævede som ’indianske’ i stilen er nogle af 
dem, man siden har opfattet som mest ’sorte’. Dvořák syntes faktisk, at begge 
dele mindede ham om skotsk folkemusik! En tankevækkende udtalelse, der 
fortæller, at national musik især bliver national af den sammenhæng, man 
sætter den ind i.

Symfoni nr. 9 
Antonín Dvořák 

Dvorák rejste tilbage 

til Tjekkiet efter tre år 

i USA. Han fortsatte 

med at komponere 

lige til sin død i 1904.

Honeck & Dvoráks 9. 
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Wien er en musikby med sine helt egne traditioner. Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Bruckner og Mahler har gået i 
byens gader. En af de wienere, der bærer deres fakkel videre, 
er dirigenten Manfred Honeck. Han har bogstaveligt talt den 
wienerklassiske musik som sit modersmål.

Han er født i 1958 og begyndte sin musikerkarriere som 
bratschist hos Wiener Filharmonikerne. Efter ti år som 
orkestermusiker skiftede han gradvis til dirigentfaget. Han 
arbejdede som assistent for Claudio Abbado og fik i 1991 sin 
første stilling som kapelmester ved Operaen i Zürich.

Siden har han været chefdirigent for Sveriges Radios 
Symfoniorkester og for Operaen i Stuttgart. Som gæstedirigent 
har Manfred Honeck dirigeret verdens førende orkestre, 
bl.a. Berliner Filharmonikerne, Concertgebouw Orkestret i 
Amsterdam, Dresdens Statskapel, Chicago Symfoniorkester 
og ikke at forglemme sit eget gamle orkester, Wiener 
Filharmonikerne. 

I 2008 blev Manfred Honeck chefdirigent for Pittsburgh 
Symfoniorkester i USA. Samarbejdet er en enorm succes. Honeck 
har løftet orkestret op i verdenseliten, og hans kontrakt er 
forståeligt nok blevet forlænget to gange allerede. Med orkestret 
har han lavet en række højt roste indspilninger med musik af bl.a. 
Bruckner, Mahler, Strauss og Beethoven. Han har også indspillet 
sin egen Rusalka-fantasi på et album sammen med Tjajkovskijs 
6. symfoni.

I mere end 20 år har Manfred Honeck været en regelmæssig 
gæst hos DR SymfoniOrkestret, og i 2005 dirigerede han Verdis 
Aida ved indvielsen af Operaen i København. Han er udnævnt 
til æresdoktor ved flere amerikanske universiteter og til titulær 
professor af den østrigske præsident. På trods af al virakken bor 
Manfred Honeck stadig på sin fødeegn i en lille østrigsk by.

•  Manfred Honeck

•  Østrigsk dirigent,  

født 1958 i Nenzing

•  Chefdirigent for Pittsburgh 

Symfoniorkester i USA

•  Var tidligere bratschist i det 

berømte orkester Wiener 

Filharmonikerne

Fotograf: Felix Broede

Honeck & Dvoráks 9. 
Dirigent

Manfred Honeck
Dirigent
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Den østrigske baryton Paul Armin Edelmann kommer fra en 
sangerfamilie. Han er søn af den nu afdøde basbaryton Otto 
Edelmann, der var et stort navn på Wiener Statsoperaen og på 
Metropolitan Opera i New York. Også Paul Armin Edelmanns 
storebror Peter er barytonsanger og arbejder som sangprofessor 
i Wien.

Wienerdrengen Paul Armin Edelmann begyndte sangkarrieren, 
da han som 10-årig kom med i drengekoret Wiener 
Sängerknaben. Men allerede som 4-årig var han ”inficeret 
med operavirus”, siger han. Senere uddannede han sig på 
Universitetet for musik og kunst i Wien – med sin berømte far 
som lærer.

I mere end 20 år har Paul Armin Edelmann arbejdet som 
freelancesanger med base i Wien. Han synger især Mozart, f.eks. 
Papageno i Tryllefløjten, Greven i Figaros bryllup og titelrollen i 
Don Juan. Desuden elsker han den tyske operette og synger Grev 
Danilo i Den glade enke og Eisenstein i Flagermusen. Sidstnævnte 
rolle synger han igen til november i en nyopsætning på Operaen 
i Köln, og rollen som Danilo har han tidligere i år sunget ved 
opførelser i Kina.

Ved siden af opera og operette holder Paul Armin Edelmann 
i meget høj grad af tyske lieder. Han har givet liedkoncerter 
overalt i Europa og bl.a. også i  Moskva og Tel Aviv. På tv har han 
medvirket i de populære megashows Christmas in Vienna, hvor 
han tre gange har været solist, og to gange har han sunget for 
Paven ved tv-transmitterede koncerter fra Vatikanet.

Han har indspillet forskellige albums som solist, bl.a. med lieder 
af Schumann og Beethoven og orkestersange af Max Reger. I år 
udkommer et nyt album med lieder af Schubert.

•  Paul Armin Edelmann

•  Østrigsk baryton,  

født 1968 i Wien

•  Specialist i tyske lieder,  

operette og Mozarts operaer

Fotograf: Doris Kucera

Honeck & Dvoráks 9. 
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Paul Armin Edelmann
Baryton



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.


