
Musorgskij & 
Dvořák



30. maj kl. 19.20
2. juni kl. 12.15
´

Kl. 18.30 i Koncertsalen
v. Mathias Hammer

MØD
MUSIKKEN

DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Christina Åstrand

Christian Kluxen
Dirigent

Andrei Ioniță  
cello

Torsdag 30. maj 2019 kl. 19.30
Fredag 31. maj 2019 kl. 19.30
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Antonín Dvořák (1841-1904)
Cellokoncert, h-mol, opus 104 (1894-95)

I – Allegro
II – Adagio, ma non troppo

III – Finale: Allegro moderato – Andante – Allegro vivo
 

      ca. 42’

Pause (30’)  ca. kl. 20.15

Modest Musorgskij (1839-1881)
Udstillingsbilleder (1874), orkestreret af Maurice Ravel (1922)

Promenade
I – Gnomus
Promenade

II – Det gamle slot
Promenade

III – Tuilerierne
IV – Bydlo

Promenade
V – Kyllingernes dans i æggeskallerne
VI – Samuel Goldenberg og Schmuyle

VII – Limoges
VIII – Katakomberne 

IX – Baba Yagas hytte på hønsefødder
X – Den store port i Kiev

      ca. 35´

Program
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Kære publikum 

Velkommen til DR SymfoniOrkestrets 
sidste, klassiske koncert i en sæson, som 
har været fuld af højdepunkter – både 
rent musikalsk og i bredere betydning.

Ud over de mange store øjeblikke, som 
vi har oplevet sammen her i Koncert- 
salen, kan vi se tilbage på en sæson, 
hvor DR SymfoniOrkestret indtog Japan 
på en af de mest prestigefyldte turnéer 
i orkestrets historie. Vi har haft besøg 
af eminente gæstekunstnere, holdt 
en række helt nye danske værker over 
dåben, og med vores temakoncerter 
endnu en gang fyldt salen med et nyt 
og entusiastisk publikum. 

Samtidig har vi i løbet af sæsonen både 
fejret 10-års jubilæum for vores smukke 
sal her i DR Koncerthuset og 85-års 
jubilæum for DR SymfoniOrkestrets 
Torsdagskoncerter – en spillevende mu-
sikalsk tradition, der står overraskende 
stærkt her i vores moderne tid.  

I aften har vi fornøjelsen af at byde 
velkommen til en dansk dirigent, som 
for første gang skal på podiet ved en 
Torsdagskoncert. Den 37-årige Christian 
Kluxen har med kort varsel overtaget 
koncerten fra den sygdomsramte Yuri 
Temirkanov, og selvom Christian er et 
nyt ansigt her i Koncertsalen, er han 
absolut moden til aftenens debut. Med 
sin gryende internationale karriere er 
Christian Kluxen en dirigent, som vi i  
DR SymfoniOrkestret har været spænd-

te på at møde, og vi er glade for at give 
ham mulighed for at debutere i to af de 
mest kendte og elskede værker. 

Er der noget, en orkesterdirigent deler 
med de musikere, han leder fra sit po-
dium, er det længslen efter at opnå det 
sublime. Hvad enten man er helt ung 
eller en garvet klassisk musiker, handler 
hver koncert dybest set om det samme, 
nemlig at opnå de store øjeblikke, hvor 
musikken letter, salen vibrerer og orke-
ster, publikum og sal smelter sammen  
til én stor enhed. Her opnår vi det,  
DR SymfoniOrkestret er sat i verden for: 
at skabe musik på højeste niveau og dele 
den med publikum, lyttere og seere.
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Den evige stræben efter perfektion, 
som ligger i at være musiker og diri-
gent, er på én gang vejen til ufor- 
glemmelige oplevelser, men den kan 
også have sin pris. Hvis man vil høre  
DR SymfoniOrkestrets musikere for-
tælle åbenhjertigt om deres liv som 
orkestermusikere, kan jeg varmt anbe-
fale, at man i sommerferien lytter til P2’s 
podcastserie Symfoniorkestret, som er 
tilgængelig på dr.dk/podcast.

I det hele taget er der meget godt at 
finde, hvis man følger DR Symfoni- 
Orkestret på sociale medier eller tilmel-
der sig DR Koncerthusets nyhedsbrev. 
Her kan man komme tæt på både 

gæstekunstnere og orkestrets egne 
musikere og læse meget mere om den 
kommende sæson, som begynder 30. 
august, og som vi glæder os til at dele 
med jer.

På gensyn i sæsonen 2019-20!

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset, 

Kor & Orkestre



37-årige Christian Kluxen er en dansk 
dirigent med en international karriere. 
Han er chefdirigent i Canada for  
Victoria Symfoniorkester og også  
chefdirigent for Arktisk Filharmoni i 
Norge. I aften dirigerer han for første 
gang en Torsdagskoncert med  
DR SymfoniOrkestret.

Christian Kluxen er født 1981 i  
København. Som dreng spillede han 
fløjte i Tivoli Garden, og som 15-årig 
blev han valgt til dirigent for garden.  
Siden blev han uddannet fløjtenist fra 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 
og uddannet som dirigent i Zürich. 

Meget hurtigt fik han en karriere i  
udlandet: Fra 2010-2013 var han 
assisterende dirigent for Det Skotske 
Nationalorkester og derefter hos Los 
Angeles Filharmonikerne. Som gæste-
dirigent har han bl.a. givet koncerter 
med London Filharmonikerne, Royal 
Philharmonic Orchestra og Göteborg 
Symfoniorkester.

Christian har også dirigeret opera på 
bl.a. Komische Oper i Berlin og Den 
Jyske Opera. Til sommer dirigerer han 
Bizets Carmen på Opera Hedeland.

Den rumænske cellist Andrei Ioniţă 
er bare 25 år. Han fik meget tidligt et 
gennembrud ved flere internationale 
solistkonkurrencer, og i 2015 satte  
han kronen på værket ved at vinde  
Tjajkovskij Konkurrencen i Moskva.  
Andrei Ioniţă sammenligner det selv med 
at vinde guld ved de Olympiske Lege! 

I årene var 2016-18 var han udvalgt  
af den engelske radio BBC til New 
Generation Talent, og i dag er hans kar-
riere verdensomspændende. Han giver 
koncerter i de fornemste sale og med 
fremragende orkestre i Europa, USA  
og Japan. 

Andrei Ioniţă er uddannet i Bukarest og 
i Berlin, hvor han har boet de seneste 
år. Om Dvořáks cellokoncert fortæller 
han: “Den er umulig at overgå. Den er 
så romantisk, så symfonisk, så melodisk,  
så umiddelbar. Ikke så mærkeligt, at det 
er den mest elskede koncert i cello- 
repertoiret!”

Dirigent & solist 
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”Celloen er ikke velegnet som solo- 
instrument”, sagde Dvořák engang. 
”Den vræler i toppen og mumler i det 
dybe leje”. 

Siden skiftede han mening – og skrev 
den mest populære cellokoncert, der 
overhovedet findes. Dvořáks cello-
koncert placerer sig som den eneste 
cellokoncert fra 1800-tallet, solokon-
certernes storhedstid, på niveau med 
de bedste violinkoncerter og klaver- 
koncerter.

Dvořák skrev sin cellokoncert i 1894-
95, da han boede i New York. Han var 
blevet headhuntet som konservatorie- 
direktør med en løn, der var 25 gange 
højere, end hvad han modtog for sam-
me stilling i Prag. 

I Amerika skrev han nogle af sine aller-
bedste værker. Idéen om en cellokon-
cert havde rumsteret længe, fordi hans 
gode tjekkiske ven, cellisten Hanuš 
Wihan, havde bedt ham komponere 
en. Men Dvořák mente ikke, det kunne 
lade sig gøre. Først da hans amerikan-
ske kollega Victor Herbert fik opført en 
ny cellokoncert, blev han overbevist. 
Dvořák hørte Herberts værk to gange i 
træk og lånte også partituret med hjem 
for at nærstudere det. 

”Jeg er stadig forbløffet over at jeg har 
kastet mig ud i sådan noget”, skrev 
Dvořák til en ven, da han arbejdede på 

cellokoncerten. ”Jeg kan med over- 
bevisning fortælle, at den langt 
overgår både min violinkoncert og 
min klaverkoncert. Selvros ligger mig 
normalt meget fjernt, men jeg kan ikke 
nægte, at dette værk giver mig stor 
fornøjelse.” 

Dvořáks kollega og mentor, Brahms, 
blev ramt af samme forbløffelse, da 
han så Dvořáks nye partitur. ”Hvorfor i 
alverden vidste jeg ikke, at man kunne 
skrive en cellokoncert sådan? Havde 
jeg vidst det, ville jeg selv have skrevet 
en for længe siden.”   

Cellokoncerten blev samtidig et stykke 
privat mindemusik for Dvořáks sviger-
inde Josefina, der havde været hans 
ungdoms kærlighed. Hun blev alvorligt 
syg, mens Dvořák boede i New York, 
og i cellokoncerten sender han sine 
hilsener til hende. 

Andensatsen rummer et citat fra 
Dvořáks sang Lad mig være alene i 
mine drømme (fra hans opus 82), som 
Josefina holdt specielt meget af. Den 
hører man halvvejs inde i satsen, præ-
senteret af klarinetterne. Og to steder 
i 3. sats henvender en soloviolin sig til 
celloen – er det to menneskestemmer  
i en lidenskabelig samtale?

Da Dvořák efter nogle år forlod USA og 
vendte hjem til Bøhmen, var Josefina 
død. Undtagelsesvist fik det ham til at 

Antonín Dvořák: 
Cellokoncert
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ændre på sin ellers færdige cellokon-
cert. Hans hyldest til Josefina skulle 
understreges endnu mere. Derfor lader 
han hendes yndlingssang dukke op 
igen i 3. sats, lige inden afslutningen. 
”Satsen dør ud, som en langsom udån-
ding, og celloen toner bort. Så følger 
et crescendo, der afrundes stormfuldt 
af hele orkestret”, var Dvořáks egen 
beskrivelse. Et musikalsk clou, og en 
gribende afslutning, som han med 
rette var meget stolt over.

Cellokoncerten blev en øjeblikkelig 
succes, hvor den kom frem. Uropfø-
relsen i 1896 fandt sted i London, og 
Dvořák dirigerede selv.

Inden år 1900 var den blevet opført i ad-
skillige af Europas og USA’s største byer.

Den russiske komponist Musorgskij  
fik den geniale idé til Udstillingsbilleder 
efter en mindeudstilling med maleren 
Viktor Hartmanns billeder. Hartmann 
havde været en god bekendt af 
Musorgskij og døde pludseligt i 1873. 
Han blev beæret med en udstilling –  
og året efter med Musorgskijs musik-
værk, der beskriver nogle af udstil-
lingens billeder. 

Som forspil til Udstillingsbilleder sætter 
Musorgskij en sats, kaldet Promenade, 
der vender tilbage flere gange som 
pusterum mellem udstillingens stærke 
indtryk. Mange af billederne gør 

nemlig en chokvirkning, og Musorgskij 
udnytter med stor dramatik de bratte 
overgange fra billede til billede. Andre 
gange fornemmer han en sammen-
hæng mellem motiverne, som bliver 
kædet sammen i musikken. 

Kun nogle af Hartmanns billeder er 
bevaret i dag, og af dem kan man se, at 
Musorgskijs fantasi faktisk var stærkere 
end Hartmanns. Hans karakteristik er 
langt krassere, og ofte bygger han vi-
dere på Hartmanns idéer og forbedrer 
dem. F.eks. i satsen Samuel Golden-
berg og Schmuyle, der i Musorgskijs 
fantasi bliver et møde mellem to jøder, 

Modest Musorgskij: 
Udstillingsbilleder

30 år tidligere havde 
Dvořák gjort sit første 
forsøg på at skrive en 
cellokoncert, men det 

kom ikke længere end en 
foreløbig version for  

cello og klaver.
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den ene rig og stolt, den anden under- 
danig og tiggende. Hos Hartmann 
er det to små portrætter, der ikke har 
noget med hinanden at gøre. 

Et andet eksempel er satsen Baba 
Yagas hytte på hønsefødder. Baba Yaga 
er en heks fra et russisk folkeeventyr. 
Viktor Hartmann brugte denne titel til 
en tegning af et standur(!), designet i 
russisk folklorestil, mens Musorgskij 
laver et voldsomt portræt af heksen og 
hendes utilregnelige vildskab. 

Udstillingsbilleder blev komponeret af 
Musorgskij for klaver. Først 48 år senere 
– længe efter Musorgskijs død – lavede 
den franske komponist Maurice Ravel 
den orkesterudgave, som i dag er mere 
kendt end originalen. 

Ravel følger ikke Musorgskij i alle detal-
jer. Et godt eksempel er satsen Bydlo. 
En bydlo er en tung oksekærre, og hos 
Musorgskij møder man dens grovhed 
fra første takt, der skal spilles fortissimo. 
Ravel lader derimod okserne komme 
trækkende langt ude i horisonten, så de 
først halvvejs gennem stykket er nået 
frem til beskueren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bag de øvrige satstitler gemmer der sig 
disse scenerier:

Gnomus – et grotesk portræt af en for-
krøblet dværg.

Det gamle slot –  en akvarel fra  
Hartmanns rejse til Italien.

Tuilerierne – folkeliv i den berømte 
parisiske park. 

Kyllingernes dans i æggeskallerne –  
en sjov kostumetegning fra en ballet-
forestilling. 

Limoges – franske koner, der sladrer og 
kværulerer på markedspladsen. 

Katakomberne – de uhyggelige masse-
grave i Paris’ undergrund. Satsen glider 
direkte over i den gådefulde eftertanke 
Cum mortuis in lingua mortua (Med de 
døde på et dødt sprog).

Den store port i Kiev – Viktor Hartmanns 
udkast til en triumfbue i russisk stil, der 
dog aldrig blev bygget.

Musorgskij skrev med Udstillings- 
billeder sit nok mest originale værk,  
og man kan kun beundre Ravels præg-
tige orkestrering af det – selv om de to 
udgaver nærmest befinder sig i hver sin 
verden. Og uden Musorgskij og Ravel 
ville maleren Viktor Hartmann næppe 
være kendt for noget som helst i dag.
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Når Christina Åstrand er på scenen som 
koncertmester i DR SymfoniOrkestret, 
er hun en nøglefigur, som både musike-
re, dirigent og publikum lægger særligt 
mærke til. Det er hende, der leder  
1. violingruppen, hende, der spiller de 
store orkestersoli og hende, som med 
sine bevægelser formidler dirigentens 
idéer ud til hele orkestret.
 
Men selvom det er krævende at være 
koncertmester, er Christina Åstrand 
samtidig primus motor i et væld af an-
dre store, musikalske projekter. Derfor 
er hun nu blevet nomineret til Nordisk 
Råds Musikpris, som uddeles i Stock-
holm den 29. oktober.

Christina Åstrand har hele sit liv eks-
perimenteret med den helt ny musik. 
Hun har uropført utallige værker af 
store, nulevende komponister som Per 
Nørgård og Hans Abrahamsen, og flere 
store violinkoncerter er skrevet specielt 
til hende. 

Samtidig går Christina gerne på opda-
gelse i Det Kgl. Biblioteks samlinger, 
hvor hun har fundet glemte musikalske 
skatte af komponister som Gade, 
Lange-Müller og Langgaard. Hendes 
indspilning af danske, romantiske vio-
linkoncerter har ligget på de engelske 
hitlister, og hendes nyeste album byder 
på violinsonater af Kuhlau.

”Jeg er utroligt beæret over at være no-
mineret til Nordisk Råds Musikpris, fordi 
det er en anerkendelse af, at jeg altid er 
gået mine egne, musikalske veje”, siger 
Christina Åstrand. ”Jeg har altid elsket 
at eksperimentere og løfte det ukendte 
eller glemte frem, så publikum lytter 
mere intenst end de gør, når de kender 
musikken i forvejen.”

Et stort til lykke til Christina  
med nomineringen!

Christina Åstrand nomineret til  
Nordisk Råds Musikpris 

• Begyndte at spille violin som 
4-årig

• Optaget på musikkonservatoriet 
som 13-årig

• Koncertmester i DR Symfoni-
Orkestret siden 1993

• Har indspillet 17 soloalbums
• Spiller kammermusik i blandt 

andet Duo Åstrand/Salo, 
Ensemble Stralo og Den Danske 
Horntrio

• Udnævnt til Ridder af Dannebrog
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Bratschist Ulla Knudsen går på pension 
fra DR SymfoniOrkestret ved udgangen 
af denne sæson.

Ulla Knudsen er uddannet fra Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium og 
fortsatte efter sin eksamen i København 
sine studier i Paris. Hun blev ansat i DR 
SymfoniOrkestret i 1981 og har passet 
jobbet punktligt lige siden. 

Med Ullas ansættelse gik antallet af 
kvinder i orkestret fra 7 til 8; der skulle 
endnu gå mange år, før ligestillingen 
var fuldført, således som den er i 
dag. Mangt og meget andet har også 
forandret sig siden begyndelsen af 
firserne – Ulla har loyalt og med stor 
energi deltaget og bidraget gennem 
årene.

Hun har gennem årene dyrket sin 
begejstring og kærlighed til kammer-
musikken med stor energi. Især 
kammerensemblet Con Anima har 
gennem mange år nydt godt af hendes 

smukke og rolige bratschspil ved et utal 
af koncerter. Hun har sideløbende med 
det daglige orkesterarbejde også taget 
en tørn med at arrangere orkestrets 
egne kammermusikkoncerter.

Ulla har været aktiv i en årrække i 
orkestrets bestyrelse og været regn-
skabsfører for sin gruppe i næsten 25 år.

Hun nyder at spille, det mærker 
man med det samme. Hertil er hun 
et tænksomt menneske med stor 
indsigt i musikken og forståelse for det 
kollektive fællesskab og samarbejde. 

Hun er en meget vellidt kollega, og 
jeg kommer helt personligt til at savne 
hende som den velovervejede, venlige 
og kloge kollega. 

Kære Ulla, tak for en fornem indsats i 
og omkring DR SymfoniOrkestret og 
held og lykke fremover.

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset, 

Kor & Orkestre

Afsked med bratschist
Ulla Knudsen
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Violin 1 
Christina Åstrand 
Johannes Søe Hansen 
Elna Carr 
Jan Leif Rohard 
Anders Fog-Nielsen 
Helle Hanskov Palm 
Per Friman 
Sarah Jillian McClelland 
Tine Rudloff 
Sabine Bretschneider-Jochumsen 
Sophia Bæk 
Trine Yang Møller 
Runi Bæk 
Patricia Mia Andersen 
Monika Malmquist Egholm 
Anja Zelianodjevo 
Erik-Theodor Danciu 
Madara Petersone 
Kern Westerberg

Violin 2 
Teresa La Cour 
Kirstine Schneider 
Josefine Dalsgaard 
Bodil Kuhlmann 
Julie Meile 
Marianne Bindel 
Line Marie Most 
Morten Kjær Dulong 
Anne Marie Kjærulff 
Andrea Rebekka Alsted 
Benedikte Pontoppidan Thyssen 
Karen Johanne Pedersen 
Benedikte Damgaard 
Aleksander Kølbel 

Bratsch 
Marthe Grimsrud Husum 
Dmitri Golovanov 
Gunnar Lychou 
Claus Myrup 
Ulla Knudsen 
Kristian Scharff Fogh 
Astrid Christensen 

Katrine Reinhold Bundgaard 
Lilion Anne Soren 
Katarzyna Bugala 
Alexander Butz 
Magda Stevensson 
Benedikte Artved 

Cello 
Soo-Kyung Hong 
Carsten Tagmose 
Vanja Maria Louro 
Birgitte Øland 
Johan Krarup 
Peter Morrison 
Louisa Schwab 
Richard Krug 
Chul-Geun Park 
Ulrika Bay Lauridsen

Kontrabas 
Joel Gonzalez 
Meherban Gillett 
Einars Everss
Michal Stadnicki 
Michael Rossander Dabelsteen 
Henrik Schou Kristensen 
Ditlev Damkjær 
Gerrit H. Mylius 

Fløjte 
Ulla Miilmann 
Mikael Beier 
Anna Nykvist 

Obo 
Eva Steinaa 
Ulrich Trier Ortmann 
Sven Buller 

Klarinet 
Johnny Teyssier 
Klaus Tönshoff 
Søren Elbo 

 

DR SymfoniOrkestret
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DR SymfoniOrkestret optræder
hvert år ved flere end

koncerter og arrangementer

Fagot 
Sebastian Stevensson 
Michael Kaulartz 
Dorte Bennike 

Horn 
Lasse Luckow Mauritzen 
Ulrik Ravn Jensen 
Jan Lejonclou 
Oskar Lejonklo 
Jakob Arnholtz 

Saxofon 
Jeanette Balland 

Trompet 
Michael Frank Møller 
László Molnár 
Karl Husum 

Basun 
Kasper Smedegaard Thaarup 
Lukas Winther Andersen 
Brian Bindner 

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe 
Zachary James Hatcher 
Berit Spælling 

Tasteinstr. 
Per Salo 

Pauker 
René Felix Mathiesen 

Percussion 
Gert Skød Sørensen 
Jakob Weber Egholm 
Mads Hebsgaard Andersen 
Mads Drewsen 
Gert Mortensen

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

75
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De fleste af DR SymfoniOrkestrets 
koncerter kan opleves på radio, TV eller 
web. Forud for den færdige lytte-
oplevelse ved højttalerne går mange 
timers minutiøst forarbejde af koncer-
tens lydproducer og musiktekniker, 
som koncertgængeren i salen kun 
sjældent ser, for de sidder skjult bag 
panelerne i koncertsalens ’dameside’, 
i det store lydkontrolrum. Men for 
de tusindvis af lyttere, der hver uge 
lægger øre til orkestret via f.eks. 
Torsdagskoncerten, er deres store, 
men diskrete, arbejde altafgørende.

Lydproducerens opgave er at sikre, at 
man kan høre alt det, man skal kunne 
høre – at ’mixe lyden’ i forhold til parti-
turet og salens akustik. Musikteknike-
rens speciale er at omsætte produce-
rens ønsker til lyden i praksis, så plan-
lægning og samarbejde er alfa og 
omega.



15
Hver koncert er en unik begivenhed 
med sin egen sceneopstilling og 
teknik, alt tilpasset orkestrets størrelse, 
instrumentkombination, solister, kor 
og måske endda det store orgel. Det 
kræver masser af mikrofoner, der hver 
især skal hænges op, kobles til og fin-
justeres; ofte over 50, nogle gange 
langt over 100 – i forskellige størrelser 
og med uendelige klangmuligheder. 

DR SymfoniOrkestrets koncerter produceres 
af bl.a. Bernhard Güttler, Thore Brinkmann, 
Preben Iwan & Morten Mogensen (lydpro-
ducere) samt Mikkel Nymand, Lars C Bruun 
& Ossian Ryner (musikteknikere).

Fotoserien er taget af Kim Kruse Petersen 
til artiklen Høj lydkvalitet fra Torsdagskoncerter 
( )

Processen – fra første orkesterprøve 
til koncert med radiotransmission –
tager som regel 3-4 dage. Der justeres 
løbende undervejs, og koncertens 
dirigent og solister er også vigtige 
medspillere.



Chef for DR Koncerthuset, Kor & Orkestre — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Producent — Karen Skriver Zarganis
Produktionsleder — Nicolas Koch Futtrup
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Værknoter — Jens Cornelius
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Marthe Mølstre, Dmitri Golovanov 
Tryk — Trykportalen ApS

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

WILLIAM DEMANT FONDEN

SPORTGOODSFONDEN

STATENS KUNSTFOND

drkoncerthuset.dk


