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Mød musikken 
Der er koncertintroduktion  
kl. 18.30/14.00 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 
 
 
 

Søndergård & Sacre
Program

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)  
Prélude à l’après-midi d’un faune (1894) 
‘Forspil til en fauns eftermiddag’ 
 
Varighed: ca. 10’ 
 
 
JEAN SIBELIUS (1865-1957) 
Violinkoncert, d-mol, opus 47 (1904-05) 
 
 I   Allegro moderato 
 II  Adagio di molto 
 III Allegro, ma non tanto 
 
Varighed: ca. 31’ 

 
PAUSE (30’) ca. 20.15/15.45 
 
 
IGOR STRAVINSKIJ (1882-1971) 
Le sacre du printemps (1913), ‘Vårofferet’ 
 
 I. Tilbedelse af jorden. 
    Introduktion – Forårsvarslerne – De unges danse – 
 Bortførelsesleg – Forårsrunddanse – De rivaliserende   
 stammers lege – Vismandens procession – Tilbedelse   
 af jorden – Dans til jorden 
 
 II. Offeret. 
 Introduktion – De unge kvinders gådefulde runddans –   
 Forherligelse af den udvalgte jomfru – Fremmanen   
 af forfædrene – Forfædrenes rituelle handling – 
 Offerdans – Den udvalgte 
 
Varighed: ca. 33’ 
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En faun er halvt menneske, halv gedebuk. Den har hjemme i skoven, kan lide at 
spille fløjtemusik og at løbe efter smukke nymfer. Det er en varm og behageligt 
verdensfjern tilværelse… for faunen findes kun i den romerske mytologi.

Drømmen om faunen – og faunens drømme – genfinder man i Debussys 
lille orkesterstykke Forspil til en fauns eftermiddag (Prélude à l’après-midi 
d’un faune). For ingen kan vel sige præcist, hvordan en faun har det om 
eftermiddagen?
 
Musikken er inspireret af Stéphanes Mallarmés digt En fauns eftermiddag 
fra 1876. Et revolutionerende digt, frit formet og helt igennem uvirkeligt. Om 
sin musikalske videredigtning kunne Debussy ikke komme det nærmere end 
disse ord: 

  Dette forspil er en meget fri illustration af Mallarmés smukke digt. Det 
er på ingen måde en sammenfatning af digtet, men snarere en række 
af scener, hvor man møder faunens drømme og begær på en varm 
eftermiddag. Træt af jagten på de skræmte nymfer og najader falder han 
til sidst i en beruset søvn, hvor han omsider kan fuldende sine drømme 
om at besidde alnaturen. 

Alle traditionelle idéer om, hvordan et orkesterstykke skal forløbe, forsvandt 
med et pust, da Forspil til en fauns eftermiddag i 1894 blev spillet for første 
gang. Og hvad Debussy rent faktisk gør i stykket, har man undret sig over lige 
siden. Rutinemæssigt har man kaldt hans musik for ’impressionistisk’ med 
en betegnelse taget fra malerkunsten. Det brød Debussy sig bestemt ikke om 
at blive påduttet. ”Tåber kalder det ’impressionisme’ med den ringest mulige 
anvendelse af ordet”, skrev han vredt. 

Debussys musik er så meget mere end en personlig fornemmelse. Forspil til 
en fauns eftermiddag  ændrede musikkens grundlæggende begreber som 
harmoni, form og klang – måske sker det allerede i den indledende fløjtesolo. 
De gammeldags regler for tonearter, rytmiske skemaer og det sædvanlige krav om 
målrettet fremdrift blev forladt til fordel for et tvetydigt og underbevidst sprog. 

Af Jens Cornelius

Forspil til en  
fauns eftermiddag 

Claude Debussy 

Mange mener, at 

Forspil til en fauns 

eftermiddag fra 

1894 indleder 

hele den moderne 

musiks historie.

Søndergård & Sacre
Musikken
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Det er ikke ensbetydende med, at musikken og dens indhold bare sejler afsted. 
Stykket er pertentligt struktureret for at undslippe alle de udtjente vaner og 
trætte standarder. For Debussys yngre kollega, Maurice Ravel, perfektionens 
mester, var Forspil til en fauns eftermiddag  ”det eneste perfekte stykke musik, 
der nogensinde er skrevet”.

Som ung mand forsøgte Sibelius at blive en berømt violinvirtuos, men han fik 
dårlig skulder og også dårlige nerver. Heldigvis for os – for nederlaget fik ham 
til at bruge al sin tid på at komponere, og han endte med at blive den største 
nordiske komponist nogensinde. I Sibelius’ violinkoncert støder komponisten 
sammen med sit andet jeg: den violinist, han engang var.

En anonym beundrer foreslog i 1902 Sibelius at skrive en violinkoncert, og 
det ramte ham lige i den mest følsomme nerve. ”Der er stadig noget i mig, som 
stræber efter at blive violinist”, sagde han. Smiger kan være den bedste benzin. 
En anden benzin fik Sibelius i form af alkohol, som han på dette tidspunkt 
misbrugte i livstruende grad.

I begyndelsen af 1904 arbejdede Sibelius på sin violinkoncert med manisk 
energi. Hans hårdt prøvede hustru Aino skrev i et brev til en bekendt:

  Han er bogstaveligt talt helt rundt på gulvet. Oppe hele natten, spiller 
vidunderlig smukt og kan ikke rive sig løs fra tonerne. Han har så mange 
idéer, at det virker helt utroligt. Selv om jeg har nydt alt dette, lider jeg 
også under det. En kvindes hjerne kan ikke altid udholde en kunstners 
bølgegange, som er så vilde, at man bliver bange.

Spændingen mellem violinisten Sibelius og symfonikeren Sibelius er med til 
at skabe violinkoncertens dynamik. Musikkens forløb er på enestående vis 
sammengroet med musikkens materiale. Sibelius kaldte sin fremgangsmåde ’at 
smede’, og her er han smedefagets sortekunstner. Solostemmens vildt virtuose 
indslag vokser naturligt ud af stoffet – og sammen med orkestret, der hos 
Sibelius altid har en højst speciel natur. Dybt skræmmende og betagende på 
samme tid.

Hos Sibelius er soloviolinen en fri og dybt lidenskabelig sjæl, der nægter at lade 
sig binde. Over det mørke, truende orkester svæver den som en havørn. Dens kig 
ned fra højderne viser de truende farer, og hele førstesatsen er et spænd mellem 
himmel og helvede. I andensatsen ser hovedpersonen indad for at samle styrke, 

Violinkoncert 
Jean Sibelius

Sibelius skrev ingen 

andre solokoncerter 

end sit mesterværk 

for violin. Det er 

til gengæld den 

mest udbredte 

violinkoncert fra det 

20. århundrede.
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og i den sidste sats når han nye højder: Den er en sindsoprivende gang delirium, 
som med dødsforagt går bersærkergang på klippens kant. 

Historien om uropførelsen af balletten Le sacre du printemps (Vårofferet) i 1913 
er for længst blevet en legende. Stravinskijs aggressive og totalt ukonventionelle 
musik fik publikum i salen til at udvandre og slås. ”Aldrig er jeg blevet holdt sådan 
for nar!” skreg en frue, mens Stravinskij selv prøvede at få ørenlyd. Han stod 
ude i kulissen og råbte til danserne, der havde svært ved at tælle taktslagene i 
musikkens skæve rytmer. 

Det var også selve koreografien, altså dansernes bevægelser, der chokerede. ”Scenen 
var fuld af groteske skikkelser, der trampede i stedet for at danse og svajede frem 
og tilbage som i et mareridt”, skrev en parisisk anmelder. Man må huske på, at 
Tjajkovskijs tylskørtforestilling Svanesøen på denne tid stadig var et ret nyt værk! 

Balletten beskriver et hedensk ritual fra Ruslands oldtid. Foråret er på vej, og 
naturens genfødsel skal sikre menneskets overlevelse. Spændingen over den 
livgivende forvandling er ekstatisk. Også fordi der skal ofres et menneske. De 
gamle shamaner går forrest i ritualet og tilbeder jorden. Det guddommelige er i 
jorden, ikke i himlen.

I ballettens anden del danser de unge piger, som var de i trance, indtil en af dem 
udpeges af shamanerne til at være vårofferet. Sjælene af de afdøde forfædre 
manes frem, og pigens dødedans begynder. Dansen vokser i intensitet og ekstase, 
indtil pigen falder død om. Forårets gud har fået sit offer.

Der er ingen morale i den historie. Det ukristelige og nådesløse viser sig fra start til 
slut i Stravinskijs musik. Alt det, der før var forbudt i musikken, fylder nu det hele: 
Akkorderne snerrer og skramler, instrumenterne spiller i yderområderne af deres 
registre. Melodierne splittes ad i småstykker. Orkestret klinger dyrisk, dumpt 
og skingert. Og gennem det hele går rytmer, der spjætter og dunker, så det indre 
urmenneske kaldes frem. 

Le sacre du printemps  blev før i tiden regnet for uspillelig, men er i dag et 
standardværk for alle gode symfoniorkestre. Stravinskij foreslog halvt i spøg, at 
ballettens indledning, som spilles af en fagot i et unaturligt højt leje, burde hæves 
med en tone hvert 10. år. Han ville ikke risikere at opleve, at det revolutionerende 
stykke musik mistede sin virkning. Til hans beroligelse har musikken på en 
mærkelig måde bevaret sin chokeffekt gennem mere end 100 år.

Le sacre du printemps
Igor Stravinskij

Mange har lavet 

danseforestillinger 

til Le sacre du 

printemps, men 

den oprindelige 

koreografi fra 1913 

kan desværre ikke 

rekonstrueres.
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Thomas Søndergård er netop tiltrådt posten som chefdirigent 
for Skotlands Nationalorkester (Royal Scottish National 
Orchestra). Inden da var han chefdirigent for et andet britisk 
symfoniorkester, nemlig BBC Walisiske Nationalorkester.

Han debuterede sensationelt som dirigent i 2005, da han stod 
for uropførelsen af Poul Ruders’ opera Proces Kafka på Det 
Kongelige Teater. I 2009 fik han sin første post som chefdirigent, 
nemlig hos Norges Radiosymfoniorkester (KORK), hvor han var 
indtil 2012.

Thomas Søndergård har siden dirigeret mange af verdens førende 
orkestre, bl.a. Concertgebouw Orkestret, Oslo Filharmonikerne, 
Stockholm Filharmonikerne og de nordamerikanske 
symfoniorkestre i Atlanta, Houston, Seattle og Toronto. I sidste 
måned dirigerede han for første gang London Filharmonikerne.

Han har også markeret sig internationalt som operadirigent, og 
på sin gamle arbejdsplads i København har han dirigeret Puccinis 
La Bohème, Mozarts Figaros bryllup og Janáčeks opera Den fiffige 
lille ræv. Dette efterår har han dirigeret Berlioz’ Romeo og Julie 
på Deutsche Oper i Berlin, og til foråret dirigerer han Puccinis 
Turandot på Den Bayerske Statsopera i München.

Ikke færre end 14 gange har Thomas Søndergård optrådt ved 
verdens største musikfestival, The Proms, i Londons Royal 
Albert Hall. Denne sommer opførte han bl.a. Mahlers gigantiske 
Symfoni nr. 8 med mange hundrede medvirkende, og det blev 
samtidig en storslået afskedskoncert med hans walisiske orkester.

Thomas Søndergård arbejder ofte med det nordiske repertoire, 
når han er i udlandet. Han har indspillet adskillige albums med 
musik af Sibelius, og hos hans nye orkester i Skotland vil der også 
komme mange nordiske værker på koncertprogrammerne.

•  Thomas Søndergård

•  Dansk dirigent, født 1969  

i Holstebro

•  Chefdirigent for Skotlands 

Nationalorkester

•  Fhv. chefdirigent for Norges 

Radiosymfoniorkester og BBC 

Walisiske Nationalorkester

Fotograf: Martin Bubandt

Thomas Søndergård 
Dirigent
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Den hollandske violinist Janine Jansen er en af vor tids kendteste 
klassiske solister. Hendes særlige evne for hudløst inspireret og 
alligevel teknisk perfekt spil har gjort hende til en af musikverde-
nens superstjerner.

Hun kommer fra en musikfamilie og har spillet violin siden 
hun var ganske lille. I dag optræder hun som solist med de 
bedste orkestre og dirigenter rundt om på kloden. Denne 
sæson er hun Artist-in-Residence (huskunstner) hos Tonhalle 
Orkestret i Zürich og hos Göteborg Symfoniorkester. Hun er 
også hovednavn ved Mozart-ugen i Salzburg, hvor hun skal spille 
kammermusik og være solist med Wiener Filharmonikerne.

Janine Jansens kalender er altid pakket med store begivenheder 
– og tårnhøje forventninger: i år koncerter med bl.a. Concert- 
gebouw Orkestret i Amsterdam, Bayerns Radiosymfoniorkester 
og Orchestre de Paris. En Asien-turné med London Symfoni- 
orkester og dirigenten Simon Rattle. Og hele tre Europa-turnéer, 
både med Sveriges Radiosymfoniorkester, Det Europæiske 
Kammerorkester og Camerata Salzburg, sidstnævnte dirigeret af 
hendes svenske mand, Daniel Blendulf. 

Det er violinkoncerterne af Sibelius og Alban Berg, der optager 
hende mest for tiden. Derudover er hun en ivrig kammermusiker, 
som optræder i mange europæiske hovedstæder med pianisten 
Alexander Gavryljuk og spiller musik af bl.a. Robert og Clara 
Schumann og af Brahms.  

Siden sit gennembrud for ca. 15 år siden har Janine Jansen haft 
kontrakt med pladeselskabet Decca og indspillet alt fra Vivaldis 
De fire årstider til de store violinkoncerter fra det 20. århundrede. 
Hun spiller på en Stradivarius-violin fra 1707 med tilnavnet 
Rivaz – Baron Gutmann, udlånt til hende af den norske fond 
Dextra Musica, der investerer i kostbare strygeinstrumenter.

I næste uge modtager Janine Jansen den fornemme Johannes 
Vermeer Pris 2018 – den hollandske stats årlige kunstnerpris, der 
tildeles en kunstner med et helt exceptionelt talent.

•  Janine Jansen

•  Hollandsk violinist, født 1978  

i Utrecht

•  Verdenskarriere som solist i 

mere end 15 år

•  Hendes seneste album er med 

violinkoncerter af Brahms og 

Bartók

Fotograf: Harald Hoffmann

Janine Jansen  
Violin
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Tlf.: 35 20 62 62
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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 parkerings-
system, 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 rundvisnings-
tilbud 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


