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Torsdag 4. januar kl. 20.00 
Fredag   5. januar kl. 18.30 
Fredag   5. januar kl. 21.00
 
DR Koncerthuset  
koncertsalen
 
DR SymfoniOrkestret 
DR KoncertKoret
 
Sarah Hicks 
Dirigent 
 
Edward Ananian-Cooper 
korsyngemester
 
Christine Nonbo Andersen  
sopran 
 
Tuva Semmingsen 
mezzosopran 
 
Hans Ulrik 
saxofon, mundharpe, blokfløjter  
 
Mads Kjølby 
guitarer, banjo, mandolin
 
Kristian Leth 
vært
 
Christina Åstrand  
koncertmester

Koncerten kan opleves på  
 
 
 
fredag 5. januar  
kl. 19.20 
 
 
 
fredag 26. januar  
kl. 20.00 
 

Koncerten vil desuden blive tilgængelig på 
dr.dk/tv fra fredag 26. januar. 
 
Del dine oplevelser. 
#Duellen 
#DRKoncerthuset 
 
 
 

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Kunstnerisk leder for DR KoncertKoret: Michael Emery
Producent: Nicolai Abrahamsen

Producer: Thore Brinkmann
Musikteknik: Mikkel Nymand
Produktionsledere: Signe Møldrup,  
Jakob Helmer Mørck, Cecilie Honoré

Duellen – Morricone trækker først 
Program
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PA: Joakim Moe
Scenografi: Nikolaj Trap
Lyddesign: Kristian Eidnes
Lys: Mikael Sylvest

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
Grafisk design: Niklas Antonson/NOTATION
Tryk: Trykportalen ApS

The Big Gundown (1966) & Inglourious Basterds (2009)  
DOPO LA CONDANNA 
Ennio Morricone (født 1928), arr. Martin Nygård Jørgensen 
 
A Fistful of Dollars (1964) 
A FISTFUL OF DOLLARS 
Ennio Morricone, arr. Thommy Andersson 
 
The Hateful Eight (2015) 
OUVERTURE 
Ennio Morricone, arr. Martin Nygård Jørgensen 
 
Once Upon a Time in the West (1968) 
SUITE: MAN WITH A HARMONICA, CHEYENNE, MAIN THEME 
Ennio Morricone, arr. Matthias Keller/Mike Cholewa 
Solister: Hans Ulrik & Tuva Semmingsen 
 
Taxi Driver (1976) 
TAXI DRIVER - A NIGHT PIECE 
Berrnard Herrmann (1911-1975), arr. Christopher Palmer 
Solist: Hans Ulrik 
 
The Untouchables (1987) 
THE STRENGTH OF THE RIGHTEOUS 
Ennio Morricone, arr. Matthias Keller 
 
The Good, the Bad and the Ugly (1966) 
SUITE: THE GOOD, THE BAD THE UGLY & THE ECSTACY OF GOLD 
Ennio Morricone, arr. Matthias Keller/Martin Nygård Jørgensen/Nicolai Abrahamsen 
Solist: Christine Nonbo Andersen 
 
Once Upon a Time in America (1984) 
SUITE: DEBORAH’S THEME & POVERTY 
Ennio Morricone, arr. Matthias Keller/Thommy Andersson 
 
Kill Bill (2003) 
BANG BANG – MY BABY SHOT ME DOWN 
Sonny Bono (1935-1998), arr. Thommy Andersson 
Solist: Tuva Semmingsen 
 
The Sicilian Clan (1969) 
SUITE  
Ennio Morricone, arr. William Ross 
 
The Godfather (1972-1974) 
ORCHESTRAL SUITE 
Nino Rota (1911-1979), arr. Martin Nygård Jørgensen/Nicolai Abrahamsen 

 
Koncerten varer ca. 75 min. Der er ingen pause. 

Duellen – Morricone trækker først 
Program
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Velkomst  

Morricone og mig
Ennio Morricones musik var min barndoms soundtrack. Sergio Leones 
cowboyfilm var børne-TV for mig og mine brødre. Alle melodierne kunne 
jeg, før jeg vidste, at jeg kunne dem. Tonen og stemningen var ensbetydende 
med lange, lange blikke i bagende sol, ponchoer og cerutter. Støv og 
svedende, mørkhårede mænd, døden og smukke pistoler.

I dag arbejder jeg selv blandt andet som filmkomponist, på TV-serierne 
Herrens veje og Rita og på spillefilm. Og for sådan nogen som mig er 
Morricone et eksempel på det største; en, der ændrede selve lyden af film.

Morricones musik og Leones billeder var ikke bare en komponist og en 
instruktør, der mødtes og klingede godt sammen. De to skabte et helt nyt 
film- og tonesprog, der i dag er en kliché, kun fordi det er så velkendt.

De to italienere så og hørte nogle helt andre ting i den amerikanske myte 
– cowboyen og hans færd over prærien – end John Ford 
havde set før. Det var episk og mystisk, som et mørkt 
eventyr. Men der var også en angst og en ensomhed 
både i musikken og billederne, som sidder i os 
alle sammen, så snart vi hører klokkerne, koret, 
jødeharpen og elguitaren spille.

Min far havde et klippebord i kælderen – et stort, 
gråt klippebord med lysende knapper, der klikkede højt, 
når de blev trykket ned. Strimlerne hang fra loftet, de klare 
med filmbilleder og de brune med lyd. De kørte båndet 
hurtigt og langsomt, frem og tilbage gennem skærmene, 
de satte strimler sammen, tapede dem og spillede dem 
igen og igen, for at se om klippet var præcist. 

Billeder, lyd og så musik…
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Velkomst

Vi havde VHS og TV, der i begyndelsen af 80’erne, da det ikke var helt 
normalt. Og på det viste mine forældre os Sergio Leones cowboyfilm. Det 
var min barndoms børnefilm. Måske er det ikke så korrekt, men det gjorde 
uudsletteligt indtryk på mig. Jeg øvede mig på at svinge med pistoler og 
havde cowboystøvler og vest på i skole. 

Og hver gang kørte musikken inde i mit hoved.

I løbet af denne helt specielle koncert får vi lov at høre Morricones musik 
spillet live, med både jødeharpe, kor og guitar. Det er som om, vi får lov 
til at være i rummet, mens alle drømmene, støvet og den majestætiske 
virkelighed bliver til omkring os.

I samspil med Morricones musik hører vi andre bud på lyden af den 
amerikanske myte fra andre tidløse komponister, og de sætter musikken 
i den rigtige ramme. Drømmen om et Amerika, der for tiden er nemt at 
glemme og svært at få øje på. Et episk USA.

Da Ennio Morricone fik sin første rigtig Oscar i 2016 – hvilket i sig selv 
indikerer, hvordan man i lang tid ikke tog ’spaghetti-westerns’ alvorligt 
– takkede han først de andre nominerede, men specielt sin helt John 

Williams. Manden bag de gyldne soundtracks til 
Star Wars, E.T., Jaws, Indiana Jones og så videre. 

Det er i det unikke krydsfelt mellem Amerika, 
Italien, filmens magi, musikkens følelser, fantasien, 
mareridtet, volden og frelsen at denne koncert og 
denne aften vil udspille sig.

God fornøjelse.
Kristian Leth
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Sarah Hicks er et markant navn i den nye generation af amerikanske 
dirigenter. Hun er født i Tokyo og voksede op på Hawaii, hvor hun som 
barn lærte at spille både bratsch og klaver. I teenageårene vandt hun 
priser i en række amerikanske pianistkonkurrencer, og senere uddannede 
hun sig som komponist på det fornemme Harvard University og som 
dirigent på Curtis Institute of Music. 

I 2009 blev Sarah Hicks udnævnt til chefdirigent for Minnesota Orchestras 
live-koncertserie – en stilling hun stadig har i dag. Som gæstedirigent har 
Hicks optrådt med orkestre over hele verden, bl.a. Philadelphia Orkestret, 
Chicago Symfonikerne, San Francisco Symfonikerne, Boston Pops 
Orchestra, Tokyo Filharmonikerne og Prime Philharmonic i Seoul. Hun 
dirigerede Los Angeles Filharmonikerne til de store 4. juli-koncerter på 
Hollywood Bowl i 2012, 2013 og 2015. 

Ved siden af sin kunstneriske karriere er Sarah Hicks i dag leder af 
dirigentuddannelsen på Curtis Institute of Music og har modtaget et utal 
af priser for sit arbejde med bl.a. innovativ formidling af klassisk musik for 
et nyt og yngre publikum.

Kristian Leth er kendt som både forfatter, musiker, komponist, og radio- og 
TV-vært. Han er forsanger i bandet The William Blakes, som debuterede 
i 2008, og har også udgivet tre solo-albums: Baron Criminel, Hjemad og 
Fremmed land. Sammen med sin faste komponistmakker Fridolin Nordsø 
har Kristian Leth lavet musik og titelsange til en række film, bl.a. Det 
erotiske menneske, De fem benspænd og Jeg taler til jer samt TV-serier som 
TV2’s Rita og Dicte, og senest DR’s Herrens Veje.

Kristian Leths stemme er kendt fra en række radioprogrammer på 
DR P1, P2, P3 og P6, ligesom han har været vært i to programserier for 
Radio24syv. I de senere år har Kristian produceret en række prisvindende 
podcast-serier om klassisk musik for DR P2 om bl.a. Wagners Nibelungens 
Ring og Bachs Goldberg-variationer. Han er også en hyppig TV-vært på 
bl.a. DR K, senest i serien Jagten på den kristne kulturarv.

Fotograf: Travis Anderson

Fotograf: Nina Mouritzen

Sarah Hicks

Kristian Leth

Dirigent

Vært

Duellen – Morricone trækker først 
Medvirkende  
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Den alsidige norske mezzosopran Tuva Semmingsen er uddannet på 
Norges Musikkhøgskole og på Det Kgl. Operaakademi i København. Hun 
debuterede i 1999 på Det Kongelige Teater som Cherubino i Mozarts 
Figaros bryllup og har høstet store succeser på teatret for sine roller i 
forestillinger som Händels Julius Cæsar og Partenope og Rossinis Askepot 
og Barberen i Sevilla. 

Internationalt har Tuva bl.a. optrådt på La Fenice Operaen i Venedig, 
Kungliga Operan i Stockholm, Den Norske Opera og festivaler som Bergen 
Festspillene og den prestigefulde engelske Glyndebourne Festival. 

Tuva Semmingsen synger jævnligt jazz i små og større formater, og 
med bigbandet The Orchestra har hun udgivet CD’en Money med nye 
arrangementer af kendte jazznumre. I filmverdenen er Tuva Semmingsen 
kendt for sin medvirken på soundtracket til Lars von Triers film 
Antichrist, hvor hun synger den berømte Händel-arie Lascia ch’io pianga.

Hans Ulrik er en af Danmarks mest anerkendte og oftest benyttede 
saxofonister. Han er uddannet på Berklee College of Music i Boston og 
har en imponerende diskografi med ca. 20 albums i eget navn og over 100 
som medvirkende musiker. Hans udgivelser er på én gang er moderne, 
kunstnerisk originale og samtidig velklingende og imødekommende – 
f.eks. blev udgivelsen Jazz and Mambo et ægte jazzhit samtidig med, at 
albummet vandt en Jazz Grammy og blev kåret som Årets Udgivelse i 
tidsskriftet Jazz Special. 

Hans Ulrik har været ansat som saxofonist i DR Big Band siden 2011 
og har flere gange optrådt med DR’s øvrige kor og orkestre, bl.a. DR 
PigeKoret. Foruden tenorsaxen mestrer han – som man kan høre i aften – 
også en række andre træblæseinstrumenter, bl.a. blokfløjte, pennywhistle, 
sopransaxofon og klarinet.

Fotograf: Robin Skjoldborg

Fotograf: Nicolas Koch Futtrup

Tuva Semmingsen 

Hans Ulrik

Mezzosopran

Saxofonist

Duellen – Morricone trækker først 
Medvirkende



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
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.


