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Mød Musikken 
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Javier Perianes signerer.
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Gardner & Griegs Klaverkoncert 
Program

RICHARD WAGNER (1813–1883) 
Faust-ouverture, WWV 59 (1839-40) 
 
Varighed: ca. 11´ 
 
 
EDVARD GRIEG (1843-1907) 
Klaverkoncert, a-mol, opus 16 (1868)  
 
 I Allegro molto moderato 
 II Adagio  
 III Allegro moderato molto e marcato 
 
Varighed: ca. 30´ 
 

 
PAUSE (30’) ca. 20.10/15.40
 
 
 
EDVARD GRIEG (1843-1907) 
Lyrisk suite, opus 54  
arr. Anton Seidl/Edvard Grieg  (1898-1905) 
 
 I Klokkeklang 
 II Gjætergut 
 III Gangar 
 IV Notturno, aftenstemning 
 V Troldtog 
 
Varighed: ca. 20´ 
 
 
RICHARD STRAUSS (1864–1949) 
Tod und Verklärung (1889) 
 
Varighed: ca. 25´ 
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RICHARD WAGNER: FAUST-OUVERTURE

Den store operakomponist Richard Wagner skrev ikke mange orkester
stykker  beregnet til koncertsalen. Et af dem er En Faust-ouverture. Et tidligt 
værk, påbegyndt i 1839, da Wagner var 26 år og endnu ikke havde fået 
succes på operascenen.

Hans plan var egentlig at komponere en hel symfoni på grundlag af  
Goethes berømte drama Faust. Goethes fortælling er historien om en 
lærd mand, der indgår en djævlepagt for at opnå endnu større viden og 
fremskridt. Den  grådige beslutning koster ham livet og rammer også hans 
kæreste Gretchen og deres lille barn. Men Wagners symfoniplan blev aldrig 
gennemført, og efter flere år tog han en ny beslutning. Han udvidede den 
færdige Faustførstesats med idéer fra den planlagte andensats. Fusionen 
blev denne store koncertouverture, som godt kan kaldes en symfonisk 
digtning om det ulykkelige par Faust og Gretchen.

I ouverturen bruger Wagner ledemotiver, hvor personerne – ligesom i 
hans operaer – er karakteriseret af hver deres tema. Man møder Faust og 
Gretchen allerede i ouverturens langsomme indledning. Det ildevarslende 
Fausttema spilles af tuba og kontrabasser og afspejler hans store ambitioner,  
der har udviklet sig til en forvredet tankegang. Som kontrast træder 
Gretchentemaet frem i lysende enkle og blide træblæsere, der repræsente
rer den uskyldige, gudfrygtige kvinde.

Wagner uropførte ouverturen i 1844, men han var ikke tilfreds og fortsatte 
med at omarbejde den. Først i 1855 fik den sin endelige form og blev opført 
ved en koncert, dirigeret af Wagners kommende svigerfar, Franz Liszt.  
Hvad Wagner ikke fik skabt, lykkedes nogle år senere for netop Liszt, der i 
1857 skrev en hel Faust-symfoni.
 
EDVARD GRIEG: KLAVERKONCERT
 
Griegs Klaverkoncert træder i karakter fra første tone. Først hører man en 
 paukehvirvel, og så banker klaveret igennem med sit kendingssignal på tre 
toner. Dette lille motiv går igennem hele værket. Grieg har fundet det i den 
norske folkemusik, for hans klaverkoncert er et manifest: Musikken skal 
lyde  umiskendeligt af hans hjemland, Norge.

Grieg har gennemfarvet klaverkoncerten med norske elementer for at 
 demonstrere, at han har sin styrke fra sine nationale rødder. Der er norske 
danserytmer, norske melodier og skalaer fra norsk spillemandsmusik. 
Det hele rammet ind i klassisk koncertstil, som for sin tid (1868) var helt 
‘up to date’. Norge skulle være med i front.

Af Jens Cornelius

Efter at have 

komponeret Faust-

ouverturen tog Wagner 

fat på en opera, 

der skulle blive en 

kæmpesucces: Den 

flyvende hollænder.

Gardner & Griegs Klaverkoncert  
Musikken
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Det er dybt tilfredsstillende musik at lytte til! Konstant er man underholdt af 
det, en norsk musikforsker har kaldt musikkens “gutteaktige fremfusenhet”. 
Griegs klaverkoncert er faktisk nok den mest populære klaverkoncert i 
verden overhovedet – noget af en triumf for et stykke musik, der blev affødt 
af ønsket om at skabe noget specifikt norsk.

Og så er klaverkoncerten endda komponeret i Søllerød! Grieg opholdt sig 
meget ofte i Danmark, og sommeren 1868 tilbragte han på Mothsgården i 
Søllerød. Ikke de mest norske omgivelser, men måske derfor et velvalgt sted 
at trylle norskheden frem fra fantasien. 

Også uropførelsen i 1869 foregik i Danmark, nemlig på Casino Teatret i 
København, hvor solisten var Edmund Neupert. Grieg var desværre optaget 
af en anden koncert i Norge og havde ikke mulighed for at komme. Dermed 
gik han glip af den bragende succes, for klaverkoncerten gjorde så stort et 
indtryk, at den blev afbrudt flere gange undervejs af klapsalver. Grieg fra  
den nordiske provins havde skabt et mesterværk, der kunne slå igennem  
på internationalt plan.
 
EDVARD GRIEG: LYRISK SUITE
 
Med sine mange Lyriske stykker for klaver kom Grieg ind i dagligstuer og 
 musikalske saloner over hele verden. De korte klaverstykker, der udkom i  
ti samlinger med seksotte stykker i hver, viser Grieg fra hans bedste side:  
Det er melodisk, charmerende, original og poetisk musik. 

Den 5. samling med Lyriske stykker (opus 54) blev færdig i 1891.  
Typisk for Grieg er det en blanding af norske folkemotiver og klassiske 
 karakter stykker: Stykkerne hedder Gjætergut (‘gedehyrdedreng’), Gangar 
(‘ganger’, en norsk spillemandsmarch), Troldtog (‘troldemarch’), Notturno 
(‘aftenstemning’), Scherzo og Klokkeklang.

Stykkerne nåede også til USA, hvor dirigenten for New York Filharmonikerne, 
Anton Seidl, i 1894 bestemte sig for at lave et orkesterværk ud af dem. Han 
orkestrerede Gangar, Troldtog, Notturno og Klokkeklang og kaldte værket 
Norsk suite. Grieg var slet ikke indblandet og anede intet om, hvad der 
foregik i New York. 

Først efter Seidls død nogle år senere fik Grieg arrangementerne at se. Selve 
idéen havde han ikke noget imod – han havde tidligere selv lavet orkester
udgaver af et par andre Lyriske stykker – men han mente ikke, at Seidl helt 
ramte stilen. Grieg ønskede sig en renere, mere direkte orkesterbehandling, så 
han købte rettighederne til Seidls arrangementer og begyndte at revidere dem. 

Grieg skrev i alt 66 

‘Lyriske stykker’. 

Det mest kendte 

er Bryllupsdag på 

Troldhaugen. 

Grieg var selv en 

glimrende pianist, 

og der findes gamle 

pladeoptagelser, hvor 

man kan høre ham spille.
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Grieg tilføjede også en orkesterversion af Gjætergut, men valgte til gengæld 
i sidste ende at udelade Klokkeklang. Det færdige værk kaldte han Lyrisk 
suite, og hans forlægger betalte ham 1000 tyske Mark for det. Hele beløbet 
sendte Grieg storsindet til Anton Seidls enke i Amerika!

Ved koncerten i aften har dirigenten Edward Gardner valgt at spille alle fem 
stykker, inklusive Klokkeklang – og tak for det, for det er et af Griegs mest 
 magiske og eksperimenterede stykker overhovedet. Her er ingen melodi, 
kun tomme akkorder (kvinter), der flyttes rundt og stables op, så musikkens 
 grundlæggende princip om dur og mol er tæt på at blive opløst. 
 
RICHARD STRAUSS: TOD UND VERKLÄRUNG
 
Mange af Richard Strauss’ orkesterværker handler om kunstnere. Nogle 
gange er det ham selv, det drejer sig om, andre gange er det kunstneren 
som menneske type og skæbneskikkelse. At sætte kunstnerfiguren på en 
piedestal er udtryk for en åndsaristokratisk selvopfattelse, som kan virke 
mærkelig på os i dag, men det var et kraftigt brændstof for Strauss og mange 
andre kunstnere omkring forrige århundredskifte.

I tonedigtet Tod und Verklärung (‘Død og forklarelse’) møder man en 
kunstner på dødslejet. Strauss beskrev detaljeret, hvad der sker i musikken:

 
Den syge mand sover med tung, uregelmæssig vejrtrækning; behagelige  
drømme fremtryller et smil på hans lidende ansigt. Han vågner, og igen 
ryster hans  lemmer af feber. Da smerterne dæmpes, tænker han tilbage 
på sit liv. Barndommen,  ungdommen med dens stræben og lidenskaber 
passerer revy. 
 
Og så, da smerterne atter tiltager, ser han frugten af sit livs rejse: det ideal, 
som han har forsøgt at fremstille i sin kunst, men som det ikke lykkedes at 
virkelig gøre, da det ikke er menneskeligt muligt. 
 
Dødstimen nærmer sig, og sjælen forlader kroppen for i det evige verdensrum 
at finde dét fuldendt på skønneste vis, som ikke kunne skabes her på jorden.

 
Strauss var en ung mand på 25, da han i 1889 skrev musikken. Hvis det er 
sig selv, han har i tankerne her, må man sige, at det er en virkelig fremad
skuende vision. Med selvironisk underdrivelse sagde Strauss, at Tod und 
Verklärung måske blot var udtryk for “en trang til at skrive noget, der 
starter i cmol og slutter i Cdur”. Efter voldsom kamp mellem liv og død nås 
 endemålet, Cdur, nemlig i en sky af velklang, hvor ‘forklarelsen’ blidt løfter 
den døende – og publikum – op mod lyset.

På sit dødsleje sagde 

Strauss med tør humor: 

“Det er egentlig pudsigt –  

døden er fuldstændig 

som jeg beskrev det i 

Tod und Verklärung”
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Det er i aften 4. gang, DR SymfoniOrkestret har besøg af Edward 
Gardner, vel nok Englands største dirigent i sin generation. Efter 
otte år som chefdirigent for English National Opera i London og 
fem år som 1. gæstedirigent for Birmingham Symfoniorkester er 
han i dag chefdirigent for Bergen Filharmonikerne. Orkestret i 
Griegs hjemby er et af Nordens bedste. 

Edward Gardners vej gennem musiklivet har været meget 
engelsk. Han begyndte som kordreng i kirken, blev optaget på 
den fornemme kostskole Eton, studerede i Cambridge og blev 
uddannet som dirigent på Royal Academy of Music. Han fik et 
pludseligt gennembrud og noget af en ilddåb, da han som 24årig 
vikar sprang ind ved Salzburg Festspillene i en opsætning af 
Alban Bergs komplicerede opera Lulu.

Inden for det symfoniske repertoire dirigerer Edward Gardner 
alle de vigtigste britiske orkestre og mange af de europæiske 
toporkestre som Tjekkisk Filharmonisk Orkester i Prag og 
Gewandhausorkestret i Leipzig. Som operadirigent dirigerer han 
på verdens største scener, bl.a. Metropolitan Operaen i New York 
og La Scala i Milano. 

På tv fik Edward Gardner i 2012 et publikum på en milliard 
seere(!), da han dirigerede musikgallaen Last Night of the Proms. 
Også dem, der foretrækker at høre klassisk musik på højttalere, 
bliver der sørget for – Edward Garder er utroligt flittig i plade
studiet og har i år udgivet Gustav Holsts Planeterne og et album 
med værker af Sibelius. 

Sammen med Bergen Filharmonikerne, hvis chefdirigent han har  
været siden 2015, er han bl.a. i gang med en serie indspilninger af 
Janáčeks musik, og den store Glagolitisk Messe blev i år nomineret  
til en Grammy.

Fotograf: Benjamin Ealovega

• Edward Gardner

• Engelsk dirigent,  

 født 1974 i Gloucester

• Chefdirigent for  

 Bergen Filharmonikerne

Edward Gardner
Dirigent

Gardner & Griegs Klaverkoncert
Dirigent
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Spaniens førende pianist er den 39årige Javier Perianes. En 
stilfuld musiker, der godt hjulpet på vej af en serie fremragende 
indspilninger er blevet en meget efterspurgt solist. Han besidder en 
særlig  kombi  nation af klarhed, præcision og en renfærdig, smuk 
klang, der lyser op i hans lyriske spil. Det hører man også på hans 
indspilning af Griegs Klaverkoncert, som begejstrede anmeldere 
er enige om, at han fortolker med usædvanlig renhed, og på hans 
nyeste album, som indeholder sonater af Schubert. Hans næste 
indspilning bliver med musik af Debussy.

I denne koncertsæson har Javier Perianes travlt og optræder 
mange steder i USA, Norden, Centraleuropa og Rusland. I august 
var han solist ved The Proms i Royal Albert Hall, og i september 
optrådte han med Los Angeles Filharmonikerne og chef dirigent 
Gustavo Dudamel. Han kommer lige fra en turné med Det Spanske 
Nationalorkester, og til vinter skal han turnere med München 
Filharmonikerne. 

Javier Perianes stammer fra en lille by i Andalusien og blev 
hjulpet på vej med musikken af sin tante og onkel. Adspurgt 
om hvornår han besluttede sig for at blive pianist, har Perianes 
fyndigt svaret:

Det har jeg faktisk ikke bestemt mig for endnu. Jeg er taget afsted  
på en musikalsk rejse, og det involverer selvfølgelig klaveret og 
dets mange muligheder, men min egentlige interesse er musik, 
ikke bare at blive endnu en pianist med en god teknik.

Den sympatiske musiker er også meget begejstret for jazz og 
ikke mindst spansk flamenco. Sammen med flamencostjernen 
Estrella Morente har han udforsket musikken fra grænselandet 
mellem klassisk musik og improviseret folkemusik.

Fotograf: Daniel García Bruno

• Javier Perianes

• Spansk pianist,  

 født 1978 i Andalusien

Javier Perianes
Klaver

Gardner & Griegs Klaverkoncert
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.
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 email: book1bord@dr.dk eller telefonisk på 
35206360 (hverdage 1216).

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 appstore eller   
  Google Play)
 ll  Bestil og betal
 lll  Hent din drink i vores “Zervedbar”

Parkeringen: Vi har fået nyt parkeringssystem, der
er forudbetalt. Det vil sige, at man køber en Pbillet 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.


