Torsdag 6. september 2018 kl. 19.30
Fredag 7. september 2018 kl. 19.30

HAYDN & MOZART
DR SymfoniOrkestret
Juanjo Mena, dirigent
Ulla Miilmann, fløjte
Zachary James Hatcher, harpe
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Program

Torsdag 6. september kl. 19.30
Fredag 7. september kl. 19.30
DR Koncerthuset

Koncertsalen
DR SymfoniOrkestret
Juanjo Mena

dirigent
Ulla Miilmann

fløjte
Zachary James Hatcher

harpe

JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Symfoni nr. 88, G-dur (1787)
I
II
III
IV

Adagio - Allegro
Largo
Menuetto. Allegretto
Finale. Allegro con spirito

Varighed: ca. 23´

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Koncert for fløjte og harpe, C-dur, KV 299/297c (1778)
I Allegro
II Andantino
III Rondeau. Allegro

Christina Åstrand

koncertmester
Torsdagskoncerten sendes
direkte i P2 Koncerten og
genudsendes på P2 søndag
9. september kl. 12.15.
Torsdagkoncerten optages
til TV og sendes på DR K
søndag 7. oktober kl. 20.00.

Varighed: ca. 28´
PAUSE (30’) ca. 20.30

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Symfoni nr. 40, g-mol, KV 550 (1788)
I
II
III
IV

Mød musikken
Der er koncertintroduktion
kl. 18.30 i koncertsalen med
P2-værten Rie Koch, der
fortæller om programmet
og interviewer medvirkende
fra koncerten.

Molto Allegro
Andante
Menuetto. Allegretto
Allegro assai

Varighed: ca. 33´

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: Jakob Helmer Mørck

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

Joseph Haydn

Symfoni nr. 88
Af Jens Cornelius

Haydn er vendt tilbage – og hurra for det! Væk er den tid, hvor han blev
regnet for en småkedelig bedstefar til Mozart og Beethoven. Årsagen har
været, at man har spillet Haydns musik forkert, for tungt og for farveløst. I dag
spilles hans musik bedre end i flere generationer. Og der er over 100 Haydnsymfonier at kaste sig over, som alle bobler af idéer, humor og skarpsindighed.
Symfoni nr. 88 er en af de bedst kendte. Den følger lige efter hans såkaldte
Parisersymfonier (nr. 82-87), der blev skrevet i midten af 1780’erne til en
koncertforening i Paris. Efter den store succes sendte Haydn i 1787 sin
Symfoni nr. 88 afsted til Paris for at holde sit navn varmt i byen.

Efter 20 år som
hofkapelmester for
fyrst Esterhazy fik
Haydn lov til at skrive
musik ’ud af huset’

I Symfoni nr. 88 fortsætter Haydn sin endeløse strøm af kreativitet, der
gjorde Parisersymfonierne så populære. F.eks. bruger han trompeter og
pauker i den langsomme sats – noget man ellers per definition kun gjorde
i kraftige satser. Ikke i en langsom andensats, og slet ikke en i G-dur, som
trompeter af tekniske årsager dengang havde svært ved at spille. Men
det problem skriver Haydn sig ud af, og hans langsomme andensats er et
højdepunkt i symfonien.

– resultatet var bl.a.
denne Symfoni nr. 88.

Den langsomme sats er opbygget som et tema med efterfølgende variationer.
Det musikalske vingefang vokser takt for takt og bliver overraskende stort, og
satsens dynamik og farverigdom må have chokeret tilhørerne dengang. 100 år
senere sagde Brahms: ”Jeg håber, at min 9. symfoni kommer til at lyde sådan!”
Førstesatsen i symfonien er på typisk Haydn-manér stramt skåret til. Der
er en langsom indledning, der fungerer som retorisk prolog, og derefter
er et enkelt tema nok for Haydn til at opbygge en meget dynamisk sats.
Haydn lader satsens mellemstykke bevæge sig rundt til fjerne tonearter; han
trækker så at sige lytteren rundt ved næsen og vælger selv, hvornår vi må få
fodfæste i musikken igen.
Tredje sats, en menuet, har en skøn humor i mellemstykket, der efterligner
en gruppe spillemænd og deres grovkornede musik. Finalen er en anden
slags fusion af det folkelige og det kunstneriske, hvor Haydn laver en ren
opvisning i spidsfindigt kontrapunkt på baggrund af et oplæg i lirekassestil.
Temaet går grueligt meget igennem – det bruges bl.a. i en kanon, og på et
tidspunkt bliver det reduceret til sine to første toner! En sats med eminent
sans for timing. Typisk Haydn – igen.
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Musikken

Wolfgang Amadeus Mozart

Koncert for
fløjte & harpe
Mozart skrev sin Koncert for fløjte og harpe i 1778 på bestilling fra en greve i
Paris. Greven var fløjteamatør og hans datter dygtig til at spille harpe. Fløjte
og harpe var tidens mest moderne instrumenter i Paris.

Koncerten er det eneste
stykke overhovedet,

Mozart var en ung mand på 22 år, der på det tidspunkt rejste rundt i Europa
på jagt efter en fast stilling. ”Hvor som helst, når blot det er i en katolsk by”,
sagde han. På grund af rejseriet havde han gode muligheder for at orientere
sig efter nye musikalske tendenser og afsætningsmuligheder. Han opdagede
bl.a., at man i Paris var meget glad for instrumentalkoncerter med mere end
én solist. En genre, man også kalder sinfonia concertante.

Mozart har skrevet
for harpe.

Hans Koncert for fløjte og harpe begynder helt efter bogen med en
orkesterindledning, hvor man hører satsens to grundlæggende temaer.
Så sætter solisterne ind og gentager de to temaer. Deres dialog er lige fra
begyndelsen særdeles liflig! I satsens midterdel bevæger musikken sig
over i mol, uden at det slår skår i den lyse lykke. Dobbeltkoncerten er i sin
grundnatur et lyst og optimistisk værk.
I Paris var sådan en sinfonia concertante tit det sidste værk på programmet.
Alle skulle gå hjem fra koncerten med en dejlig fornemmelse, så derfor
hørte tunge og langsomme satser ikke hjemme i stilen. Risikoen var derfor,
at et helt lyst værk kunne blive fadt og ligegyldigt. Mozart løste opgaven ved
at skrive en af sine smukkeste langsomme satser overhovedet. Bedårende,
men også subtil i sin bedrøvelige skønhed, så den bliver hele værkets
tyngdepunkt – på trods af letheden.
Sidste sats er kvik og munter. En rondo, hvor temaet er en meget jovial
melodi. Mozarts franske publikum har helt sikkert kunnet lide, at melodien
er en gavotte, som var en populær fransk dansetype.
Mozart var overrasket over greven og komtessens fine spil, men han forlod
dem senere i bitterhed, fordi han ikke fik sin betaling til tiden, og fordi han
blev tvunget til at undervise datteren i komposition. Nok kunne hun spille
harpe, men andet havde hun ikke talent for, fortalte Mozart sin far: ”For det
første er hun umådelig dum, for det andet umådelig doven.”
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Musikken

Wolfgang Amadeus Mozart

Symfoni nr. 40
Mozarts Symfoni nr. 40 i g-mol er et af hans kendteste værker, og den er en
vigtig del af vores billede af ham. I symfoniens tragedie hører mange et portræt
af Mozart som den ensomme kunstner, der ser sin egen tidlige død i øjnene.
Ti år efter Mozarts
død citerer Haydn
den langsomme sats
fra Symfoni nr. 40 i sit

Mozart havde endnu tre år at leve i, da han skrev sin 40. symfoni, men
han var i sit livs mest kritiske fase. Året inden var hans dominerende far
Leopold død, og Mozart havde også oplevet en sjælden fiasko i Wien med
sin opera Don Juan.

oratorium ‘Årstiderne’.
Citatet indsættes
lige efter ordene:
”Afblomstret er dit korte
forår, udtømt er din

På grund af pengemangel var det nødvendigt for familien Mozart at flytte
til udkanten af byen, hvor huslejen var billigere. Mozart måtte endda bede
om ydmygende pengelån hos en bekendt, for at betale kurophold til sin
hustru Constanze.

sommers kraft”.

I den anspændte sommer 1788, hvor Mozart var fattigere, end han
nogensinde havde været, skrev han på knap syv uger sine tre bedste
symfonier: nr. 39, 40 og 41. Fuldstændig suveræn og sublim musik, sat på
papiret i stor fart. De tre symfonier er så forskellige, at det tegner billedet
af et meget følsomt sind. Flere Mozart-forskere mener, at han led af
maniodepressivitet, så hans humør svingede voldsomt.
Den berømte indledning af Symfoni nr. 40 kaster straks lytteren ud i oprørte
vande. Det er urovækkende musik, og publikum i slutningen af 1700-tallet
må have været helt uforberedt på, at en symfoni kunne begynde sådan.
Alene at indlede en symfoni så tyst var ganske usædvanligt.
Efter den urolige åbningssats virker anden sats som ren eskapisme, en
dagdrøm for at skabe sjælero. Det varer kun kort, for tredjesatsen er
en kantet mosaik fuld af accenter, der hober sig op til ren paranoia. Og
symfonien rundes af med djævelsk bid i sidste sats, der er en makaber
spøgelsesdans.
Blandt alle Mozarts symfonier er kun to skrevet i mol, og de er begge i g-mol.
Det lader til at have været en ganske særlig toneart for Mozart, som han
greb til i ekstreme tilfælde. Hvis man dengang skrev et værk i mol, skulle det
altid afsluttes i dur – men det sker ikke i Symfoni nr. 40. Symfonien slutter i
desperation og en følelse af angst og håbløshed, der er total.
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Musikken

NY SÆSON
MED
DR SYMFONI
ORKESTRET

Køb billetter til den nye sæson
og læs mere på drsymfoniorkestret.dk
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Dirigent

Dirigent

Juanjo Mena
DR SymfoniOrkestret elsker at have den baskisk-spanske dirigent
Juanjo Mena på besøg. Siden sin første koncert med orkestret for
seks år siden har han dirigeret her i DR Koncerthuset mindst en
gang hver sæson. I 2015 dirigerede han gallakoncerten i anledning
af Carl Nielsens 150-års fødselsdag, og senest dirigerede han i maj
en stor Stravinskij/Mozart-koncert.

Fotograf: Michal Novak

• Juanjo Mena
• Baskisk-spansk dirigent,
født 1965 i Vitoria

Juanjo Mena er i sommer netop stoppet som chefdirigent
for BBC Filharmonikerne – en post han har haft siden 2011.
Sammen har de haft et meget frugtbart samarbejde, som
rækker langt udover Storbritannien. Dels gennem turnéer
til andre lande, dels gennem deres mange indspilninger.
For plademærket Chandos har Mena sammen med BBC
Filharmonikerne indspillet en lang række albums, senest
med musik af argentineren Alberto Ginastera, franske Gabriel
Pierné og spanske Manuel de Falla og Isaac Albeniz.

• 1. gæstedirigent for
Det spanske Nationalorkester
• 2011-2018 chefdirigent
for BBC Filharmonikerne
• Siden 2017 chefdirigent for
Cincinnati May Festival

Mena er uddannet i sin baskiske fødeby Vitoria og i Madrid.
Blandt hans mentorer har været DR SymfoniOrkestrets afdøde
spanske chefdirigent, Rafael Frühbeck de Burgos. Et andet
forbillede har været Sergiu Celibidache, der med Menas egne
ord har gjort et uudsletteligt indtryk på hans musiksyn.
Siden sin debut i 1990’erne har Juanjo Mena opbygget en
karriere, der i dag spænder fra Asien til Nordamerika. Han
kommer meget vidt omkring som gæstedirigent. Han har
dirigeret Berliner Filharmonikerne og de fleste af de store
amerikanske orkestre, bl.a. New York Filharmonikerne, Boston
Symfoniorkester, Los Angeles Filharmonikerne og Cincinnati
Symfoniorkester.
På grund af den store efterspørgsel rundt om på kloden må
Juanjo Mena tilbringe meget af sit liv på hoteller og i lufthavne
med en kuffert i hånden, men han har stadig sit hjem i
Baskerlandet, hvor han er født og opvokset. I hjemlandet er han
også tæt knyttet til Det spanske Nationalorkester.
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Solister

Fløjte

Ulla
Miilmann
Ulla Miilmann er DR SymfoniOrkestrets solofløjtenist. En post, hun
har haft, siden hun var 22 år. Hun er også kendt for sine optrædener
i TV, hvor hun bl.a. har været dommer i dirigentkonkurrencen
Maestro og lavet børneudsendelser med Sigurd og Symfoniorkestret.
Ulla Miilmann har optrådt mange gange som solist i
Danmark og udlandet, bl.a. med DR SymfoniOrkestret og
med Taipei Symfoniorkester i det fjerne Østen. Hun har også
spillet kammermusik på højt plan med f.eks. pianisterne
Katrine Gislinge og Jens Elvekjær og den verdensberømte
violinist Gidon Kremer. I 1999 var hun med til at stifte
Radiosymfoniorkestrets Blæserkvintet og var medlem af det
højt roste ensemble gennem en årrække.
Hun medvirker på mange albums, og som solist har hun indspillet
bl.a. Bachs fløjtesonater og et album med fransk musik for fløjte
og harpe. Som den første danske solist nogensinde blev hun i 2007
nomineret til en amerikansk Grammy i kategorien ’Bedste solist
med orkester’ for sin indspilning af Ole Schmidts Fløjtekoncert.

• Ulla Miilmann
• Dansk fløjtenist, født 1972
• Siden 1994 solofløjtenist i
DR SymfoniOrkestret

Sidste år modtog Ulla Miilmann en af Danmarks fineste
musikpriser, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, på
750.000 kr. I motivationen blev hendes ”instrumentale overskud
og kunstneriske format og hendes altid originale musikerskab”
fremhævet.
Kigger man efter ved DR SymfoniOrkestrets koncerter, kan
man se Ulla Miilmann skifte mellem to fløjter, alt efter hvad
repertoiret er: Normalt bruger hun en håndbygget platinfløjte
med guldmekanik, men skifter til en træfløjte, når det gælder
musik fra wienerklassikken og barokken.

• Er som den første danske
solist blevet nomineret til en
amerikansk Grammy
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Solister

Harpe

Zachary James
Hatcher
DR SymfoniOrkestrets soloharpenist Zachary Hatcher er født
i USA. Og med en alder på bare 22 år er han faktisk orkestrets
yngste medlem overhovedet.
Zachary Hatcher kommer fra en musikerfamilie og har spillet
harpe det meste af sit liv – han begyndte allerede, da han var fire
år. Som 16-årig, i 2012, blev han optaget på Juilliard Pre College,
en forskole til det berømte konservatorium i New York, hvor han
studerede hos June Han og Bridget Kibbey.

Fotograf: Agnete Schlichtkrull

• Zachary James Hatcher
• Amerikansk harpenist, født 1996
• Siden 2016 soloharpenist i
DR SymfoniOrkestret

I 2014 flyttede Zachary Hatcher til Europa, fordi han blev
optaget på Konservatoriet i Paris som elev af Isabelle Moretti.
Efter bare et års studier vandt han den store Ærespris ved den
internationale Léopold Bellan Solistkonkurrence i Paris. I 2016
blev han udnævnt til soloharpenist i DR SymfoniOrkestret.
Om sommeren, når den sædvanlige koncertsæson er overstået,
og DR SymfoniOrkestret holder ferie, tager Zachary Hatcher til
Schweiz, hvor han er soloharpenist i Verbier Festival Orkester og
Verbier Festival Kammerorkester. Et internationalt eliteorkester
af unge musikere, som kommer til at tegne fremtidens musikliv
– som eksempelvis Zachary Hatcher allerede er i fuld gang med
at gøre.

En ny dansk fløjte/harpe-duo
Zachary Hatcher og Ulla Miilmann er blevet så glade for
at spille sammen, at de nu danner fast duo – også udenfor
DR SymfoniOrkestret. Denne sommer har de blandt
andet optrådt på festivalen ’I Djurs og Mols’, og der er
allerede flere fælles koncerter i kalenderen. Flere danske
komponister har kontaktet de to musikere med idéer til
værker, skrevet specielt til den nye duo.
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DR SymfoniOrkestret

DR SymfoniOrkestret
I selskab med DR SymfoniOrkestrets 106 klassiske musikere kan
alle danskere opleve den store, symfoniske musik – enten ’live’ i DR
Koncerthuset eller transmitteret via DR’s medieplatforme i de bedste
lyd- og billedformater. Siden 1925 har DR SymfoniOrkestret været
DR’s musikalske flagskib, og i dag er orkestret i international klasse
med Fabio Luisi som chefdirigent.
Fælles for DR SymfoniOrkestret og de store dirigenter og solister, som
hver sæson gæster orkestret, er, at de brænder for at give publikum
uforglemmelige, musikalske oplevelser.
DR SymfoniOrkestret opfører både klassiske symfonier,
romantiske tonedigte, moderne mesterværker og nye klange af
unge komponister. Samtidig har orkestret et særligt forhold til den
danske musik – fra klassikere som Carl Nielsen og Niels W. Gade til
de helt unge komponisttalenter.
Hvert år oplever mere end 100.000 musikelskere magien i den
levende, symfoniske musik med DR SymfoniOrkestret – først
og fremmest på hjemmebanen i DR Koncerthuset. Orkestrets
populære Torsdagskoncerter følges hver uge af 350.000 danskere på
radio og TV – og millioner lytter med, når koncerterne transmitteres
internationalt.
Hver sæson rejser DR SymfoniOrkestret på en stort anlagt
udlandsturné, hvor de spiller i nogle af verdens fineste koncertsale.
De seneste år har orkestret bl.a. optrådt i Concertgebouw i
Amsterdam, Musikverein i Wien, Filharmonien i Berlin og i Londons
Royal Albert Hall – hver gang med dansk musik på programmet.
Forrige sæson var DR SymfoniOrkestret på turné til den amerikanske
vestkyst, hvor anmelderne bl.a. skrev om “vibrerende, dynamiske
opførelser” og “muskuløse og imponerende fortolkninger”.
I år har orkestret været på turné i Kina og gæstespillet ved Grafenegg
Festivalen i Østrig – og i 2019 venter en stor Japan-turné med Fabio
Luisi i spidsen.
www.drsymfoniorkestret.dk
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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.
Parkeringen: DR Koncerthuset har et 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 muligt at forudbetale sin parkering inde i DR
Koncerthuset.
Rundvisninger: DR har en række rundvisningstilbud og tilpasser gerne rundvisninger efter dine
behov. Besøg drkoncerthuset.dk.

Konferencer & events: 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.

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
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat
Knud Højgaards Fond
Wilhelm Hansen Fonden
Beckett-Fonden
Bikubenfonden
Det Obelske Familiefond
FrederiksbergFonden
Nordea-fonden
Oticon Fonden
Sportgoodsfonden
Statens Kunstfond

DR Koncerthuset
Ørestads Boulevard 13 2300 Kbh S
Tlf.: 35 20 62 62
e-mail: drkoncerthuset@dr.dk

drkoncerthuset.dk
drsymfoniorkestret.dk

