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Torsdag 9. november kl. 19.30 
 
DR Koncerthuset  
koncertsalen
 
DR SymfoniOrkestret
 
Otto Tausk 
dirigent 
 
Johannes Moser 
cello
 
Johannes Søe Hansen 
koncertmester
 
Koncerten sendes direkte i  
P2 Koncerten og genudsendes 
søndag 12. november kl. 12.15. 
 
 
 
 
 
 
Mød Musikken 
Der er koncertintroduktion  
kl. 18.30 i koncertsalen 
med P2-værten Celine 
Haastrup, der fortæller om 
programmet og interviewer 
bl.a. komponisten Thomas 
Agerfeldt Olesen.
 
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 
 

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Producent: Curt Kollavik Jensen

Producer: Bernhard Güttler
Musikteknik: Mikkel Nymand
Produktionsleder: Adam Stadnicki

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS

To Drømmere 
Program

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
Coriolan, ouverture, opus 62 (1807)  
 
Varighed: ca. 8´  
 
 
THOMAS AGERFELDT OLESEN (f. 1969)   
Cellokoncert (2014, revideret 2016) 
 
Varighed: ca. 25´  

 
PAUSE (30’) ca. 20.05
 
 
ROBERT SCHUMANN (1810-56) 
Symfoni nr. 4, d-mol, opus 120 (1841, revideret 1851) 
 
 I    Ziemlich langsam – Lebhaft 
 II   Romanze: Ziemlich langsam 
 III  Scherzo: Lebhaft 
 IV  Langsam – Lebhaft 
 
Varighed: ca. 30´  
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Coriolan-ouverturen er Beethoven i koncentreret udgave. Som en 
minisymfoni, hvor hårdt sættes mod hårdt. 

Coriolan er titlen på et tragisk skuespil af østrigeren Heinrich von Collin. Det 
blev spillet første gang på Wiens Hofteater i 1802, men holdt sig kun et par 
sæsoner. Selveste Shakespeare havde nemlig også skrevet en tragedie med den 
titel, og det østrigske skuespil kunne ikke klare sig i den konkurrence. 

Da Beethoven fem år senere skrev sin ouverture, var skuespillet for længst 
taget af plakaten. Beethovens mening var at skrive et stykke musik, som uden 
ord skulle genskabe teaterstykkets stemning. Det lykkedes perfekt, for i dag er 
Beethovens ouverture verdensberømt, mens ingen længere kender skuespillet.

Coriolan handler om en romersk general, der har svært ved at vinde folkets 
tillid. I skuffelse går han over til fjenden og belejrer Rom med sine nye tropper. 
Forsøget bliver stoppet af en gruppe romerske kvinder, anført af Coriolans 
egen hustru og gamle mor. Som mislykket hærfører ser Coriolan derefter ingen 
anden udvej end at tage livet af sig.

Ouverturen er et klassisk eksempel på, hvordan to kontrasterende motiver 
bliver brugt til at skabe stærk spænding i musikken. Det stridbare hovedtema 
repræsenterer Coriolan selv, mens det melodiske sidetema står for hans 
mor. Mandligt overfor kvindeligt, udfarende overfor eftergivende – typisk for 
Beethovens konfliktfyldte symfoniske stil. 

Af Jens Cornelius

Kilden til den 
romerske tragedie 
er den antikke 
historiker Plutarch 
(ca. 46-120), der skrev 
levnedsbeskrivelser 
af store mænd og 
deres gerninger.

To Drømmere  
Musikken

Cellokoncerten af 47-årige Thomas Agerfeldt Olesen er et moderne 
mesterværk, skrevet af en af de mest originale danske komponister i dag. 
Værket blev uropført i 2015 i Aarhus. Thomas Agerfeldt Olesen har siden 
revideret cellokoncerten, og i aften er det første gang, den nye version spilles. 

Stykket er skrevet til minde om komponistens mor. Thomas Agerfeldt Olesen 
giver det en ganske enkel præsentation:

Koncerten er fuld af en masse teknikaliteter og struktur, som jeg desværre 
har glemt alt om nu. Men uden det ville den have været et miskmask af 
følelser, for jeg skrev stykket mens jeg og min familie passede min mor, da 
hun lå for døden.

Det er altså meget personlig musik, men ikke sorgmusik i traditionel forstand. 

THOMAS AGERFELDT OLESEN: CELLOKONCERT

LUDWIG VAN BEETHOVEN: CORIOLAN
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Det var for mig en meget følelsesladet tid, og det var nødvendigt for mig 
at skrive på en måde, der ikke var gammelkendt – hvor ’sorg’ betyder 
molakkorder og en bestemt klang. Men jeg forsøger ikke at undgå det 
gammelkendte. Ved at lade alt være i spil prøver jeg at finde det ukendte. 

Den ukendte verden – som jo også i overført forstand er emnet for musikken. 
Cellokoncerten rummer derfor intet føleri, og strygerne opfordres til at spille 
med intet eller næsten intet vibrato, der jo er selve klichéen for ’følsomhed’. Det 
udelukker vel at mærke hverken skønhed eller intensitet! 

Selv om Thomas Agerfeldt Olesen er både cellist og komponist, bryder han 
sig pudsigt nok heller ikke om ”cellokoncerter skrevet af cellister”, som han 
siger det. Også det har sat præg på hans cellokoncert, hvor han undgår, hvad 
han vittigt kalder ’cellismer’. Solostemmen er bestemt krævende, men ikke 
selvoptaget.

Koncerten er i ét langt forløb uden satspauser. Det begynder usædvanligt med 
en stor solokadence, hvor cellisten bevæger sig op og ned af skalaer. Cellistens 
skalatema smelter langsomt sammen med orkestret, efterhånden som de 
øvrige instrumenter sætter ind. I det videre forløb vender celloen gang på gang 
tilbage til skalaspillet. Et tema, der på en og samme tid er i bevægelse og står 
stille. Undervejs kommer flere kontrastafsnit – nogle voldsomme, andre mere 
fredeligt fremadskridende. 

Koncertens sidste del indledes i stor skønhed af en dæmpet strygekvartet, 
hvorefter cellisten og strygergruppen gør musikken næsten vægtløs og 
reducerer materialet til det helt enkle – måske er det en vuggevise eller en 
koral. Orkestercelloerne overtager skalatemaet, der stiger gradvist opad 
gennem strygerstemmerne, mens solisten spiller duet med en violin og til sidst 
med den stilfærdige gæst i orkestret, en guitar.

Jeg ser, at stykket er blevet en slags rondo. Musikken ville gerne have et sted 
at vende tilbage til – måske fordi min mor altid var en, jeg kunne vende 
tilbage til når alting omkring mig eksploderede. Til sidst dør rondoen og 
går et andet sted hen, som alle mødre.

Schumann er en af musikkens store drømmere. Hans musik foregår i en indre 
verden, fuld af længsler og håb. Symfoni nr. 4 rammer direkte ned i nogle 
af de vigtigste sider af hans liv. Dels hans maniske kreative output, da han 
efter mange års venten endelig blev gift med sin elskede Clara, dels den triste 
afslutning, der endte i sindsformørkelse og selvmordsforsøg.

Cellokoncerten er 
skrevet til cellisten 
Nicolas Altstaedt på 
bestilling af Aarhus 
Symfoniorkester 
og Duisburg 
Filharmonikerne.

ROBERT SCHUMANN: SYMFONI NR. 4
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Symfoni nr. 4 findes nemlig i to helt forskellige udgaver, lavet med et årti 
imellem. Kald dem lys og mørk, ung og gammel. Den første udgave er fra 1841, 
en periode med manisk arbejdsomhed efter at Schumann få måneder forinden 
havde fået lov til at gifte sig. Men symfonien fik ikke særlig stor succes, og ingen 
ville udgive den på tryk. Schumann lagde sit manuskript væk.

I 1851 skrev Schumann symfonien om. Orkesterbehandlingen blev radikalt 
ændret, og musikken blev tættere, mørkere og mere samlet i klangen. 
Schumann hævdede nu, at først med denne udgave var symfonien blevet 
færdig. Og denne gang blev den også en succes hos publikum.

Efter Schumanns død foretrak man alligevel den tidlige version af symfonien. 
Den var dejlig fri for tilknytning til Schumanns sidste år, som var hårdt plaget 
af hans psykiske sammenbrud. Værkerne fra slutningen af hans liv var nemme 
at nedgøre som ’galmandsværk’, og det gjaldt også synet på symfoniens tykkere 
orkestrering. Man mente, at Schumann ikke længere vidste, hvad han selv 
gjorde. Mistroen til Schumanns dømmekraft er heldigvis forsvundet de senere 
år. I dag hælder de fleste dirigenter til den sene udgave fra 1851, og det er også 
den version, Otto Tausk har valgt at opføre i aften. 

Symfoniens forløb er det samme i begge versioner. Kortfattet og dybt originalt! 
Schumann eksperimenterede gerne med traditionerne, og i Symfoni nr. 
4 lader han satserne gå direkte ud i hinanden. I stedet for satspause tager 
musikken blot en dyb vejrtrækning. Satsernes sammenhængskraft er meget 
tæt og danner nærmest én stor ’supersats’. Det er dristigt og nyskabende tænkt. 
Alle symfoniens temaer udspringer fra den langsomme indledning, og det 
musikalske indhold tages op igen i sidste sats. Schumann gør med andre ord 
klar til symfoniens afslutning lige fra dens begyndelse.

De to mellemsatser er korte intermezzi. Den lille andensats kalder Schumann 
for Romance, dvs. et sangbart stykke som måske peger helt ud af symfonien 
som genre. Obo og cello lægger ud med et melankolsk tema, der minder om 
en folkevise. I mellemstykket hører man en soloviolin.Tredje sats er en kort, 
intens scherzo, men med et mellemafsnit, hvor en soloviolin minder om den 
fredelig stund, man lige oplevede i forrige sats. Finalen bringer forløsning: Den 
samler stoffet op fra første sats og bringer det ekstatisk i mål, så jublende som i 
Beethovens mest triumferende finalesatser.

Schumann 
overvejede faktisk at 
værket skulle kaldes 
en ’symfonisk fantasi’ 
og ikke en symfoni.
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Det er i aften tredje gang, DR SymfoniOrkestret får besøg af 
hollænderen Otto Tausk. Han har siden 2012 været musikchef 
for Sankt Gallen Symfoniorkester og Sankt Gallen Operaen i 
Schweiz. Til næste år skifter han kontinent og rejser til Canada 
for at blive ny chefdirigent for Vancouver Symfoniorkester.

Otto Tausk er oprindeligt uddannet violinist. Han begyndte sin 
dirigentkarriere ved en opførelse af Bachs Matthæuspassion, 
hvor han spillede i orkestret og blev opfordret til at overtage 
koncerten, fordi dirigenten pludseligt meldte sig syg. ”En klassisk 
historie!”, siger Otto Tausk selv. ”Jeg gav det et forsøg, og det var 
en helt ny verden, der åbnede sig for mig.”

Efterhånden kom der flere og flere dirigentjobs, og Tausk 
stoppede arbejdet som violinist og uddannede sig til dirigent 
i Vilnius. Derefter var Otto Tausk i to år assistent for den 
verdensberømte russiske dirigent Valerij Gergjev, og det var 
en tid, der påvirkede ham stærkt, fortæller han. Tausk blev 
efterfølgende inviteret til at dirigere Gergjevs to orkestre, 
Rotterdam Filharmonikerne og Mariinskij Teatrets orkester, i 
Moskva. 

Otto Tausk havde sin første chefdirigentstilling hos Holland 
Symfonia i Haarlem. Siden har han ofte dirigeret Hollands 
førende orkester, Concertgebouw Orkestret i Amsterdam, og han 
har gæstedirigeret flere af BBC’s britiske orkestre og i Amerika 
bl.a. Los Angeles Filharmonikerne.  

En af Otto Tausks store interesser er moderne musik, og han 
har uropført mange nye værker i forskellige lande. Blandt hans 
indspilninger er ny musik af englænderen Gavin Bryars, men 
også senromantiske orkesterværker af Korngold, Hans Pfitzner 
og hollænderen Alphons Diepenbrock.

• Otto Tausk
•  Hollandsk dirigent, født 1970 i 

Utrecht
•  Chefdirigent for Sankt Gallen 

Symfoniorkester i Schweiz
•  Fra 2018 chefdirigent for 

Vancouver Symfoniorkester

Fotograf: Marco Borggreve

Otto Tausk
Dirigent

To Drømmere  
Dirigent
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Cellisten Johannes Moser er af tysk-canadisk afstamning. 
Han er en musiker i verdensklasse, der har optrådt med så 
berømte orkestre som Berliner Filharmonikerne og New York 
Filharmonikerne.

Johannes Moser er født i München og kommer fra en ægte 
musikerfamilie. Hans mor er den berømte sopran Edith Wiens, 
faderen er cellist og hans faster er Edda Moser, endnu en berømt 
sopransangerinde. Hans lillebror Benjamin er pianist. 

Han har spillet cello siden han var otte år og vandt som 23-årig 
Tjajkovskij Konkurrencen i Moskva. I 2008 blev han valgt til 
årets klassiske musiker i Tyskland. Han holder sig ikke kun til 
de kendte værker, som han er prisbelønnet for at spille, men 
arbejder meget ivrigt på at udvide cellorepertoiret. Johannes 
Moser har uropført flere nye cellokoncerter, og også selve den 
klassiske koncertform eksperimenterer han meget gerne med.

En anden af Johannes Mosers store interesser er kammermusik, 
og han har forrygende dygtige venner at spille sammen med: 
violinister som Joshua Bell og Leonidas Kavakos, pianisterne 
Emanuel Ax og Jonathan Biss for at nævne nogle af dem. 
Sammen har de optrådt på festivaler i både Europa og 
Nordamerika. De seneste år har Johannes Moser desuden 
arbejdet med at lære fra sig som celloprofessor i Köln. Den sidste 
smule tid i Johannes Mosers travle kalender bruger han gerne på 
bjergvandringer og mountainbiketure.

Siden 2015 har han indspillet for det hollandske plademærke 
Pentatone. Hans seneste album indeholder Elgars cellokoncert 
og Tjajkovskijs Rokoko-variationer. Hans næste album er 
med koncerter af Lutoslawski og Dutilleux, indspillet med 
Berlins Radiosymfoniorkester og den danske dirigent Thomas 
Søndergård. Johannes Moser har netop modtaget den fornemme 
tyske ECHO Klassik Award for en cd med Rakhmaninov og 
Prokofjev.

• Johannes Moser
• Tysk-canadisk cellist, født 1979  
 i München

Fotograf: Manfred Esser

Johannes Moser
Cello

To Drømmere  
Solist



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
Statens Kunstfond
Toyota-Fonden
S.C. Van Fonden
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Damco. Global logistics. Individual solutions.

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.


