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Fredrik Högberg (f. 1971)
Baboon Concerto (2017)

I – Ouverture
II – The Sneaking In Incident

III – Scales and Arpeggios
IV – The Reluctant Soloist
V – Högberg Piece No. 1

VI – Högberg Piece No. 2
VII – The Not Industrious Baboon

VIII – The Smoking Sequence
IX – The Poem of the Flowing Creek

X – The Song of the Old Oak
XI – The Story of the Wind

XII – To Memory of the Old Oak
XIII – The Disassemble Cadenza

XIV – The End

       ca. 24’

Pause ca. kl. 20.00

Béla Bartók (1881-1945)  
Koncert for orkester (1943)

I – Introduzione
II – Giuoco delle coppie 

III – Elegia   
IV – Intermezzo interrotto

V – Finale 

       ca. 38´

Program
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Dirigent & solist 

Finske Susanna Mälkki (f. 1969) er en 
af Nordens mest fremtrædende diri-
genter. Hun er uddannet på Sibelius 
Akademiet i Helsinki – først som cellist 
og siden som dirigent. 

Hun er chefdirigent for Helsinki 
Filharmonikerne og 1. gæstedirigent 
for Los Angeles Filharmonikerne og har 
arbejdet med mange af verdens bedste 
orkestre, bl.a. Berliner Filharmonikerne 
og New York Filharmonikerne. 

Mälkki er kendt for sit mesterskab 
indenfor ny musik, og 2006-2013 
var hun leder af Europas førende 
avantgardeorkester, Ensemble 
Intercontemporain. Moderne opera 
er et af hende specialer, og verdens 
førende operahuse har bud efter hende, 
når der skal uropføres nye værker. 

I 2017 modtog hun Nordisk Råds 
Musikpris, hvor hun blev fremhævet 
som en rollemodel for den klassiske 
musiks fremtid: ”Susanna Mälkki 
nyfortolker de velkendte mesterværker 
med sin originale, nutidige tilgang 
til musikken, og hun overrasker ofte 
lytteren med nye og friske detaljer og 
lydlandskaber.”  

Sebastian Stevensson er solofagottist i 
DR SymfoniOrkestret – en post, som 
han tiltrådte i 2012 i en alder af bare 
25 år. Han er ud af en svensk musiker-
familie og kom tidligt på konservatoriet 
i Stockholm og senere i Mannheim. 
Sebastian har vundet flere internatio-
nale priser for sit virtuose og smukke 
spil, og i 2016 modtog han en af 
Sveriges fineste musikpriser, 
Solistpriset, som uddeles af Kungl. 
Musikaliska Akademien. Der blev især 
lagt mærke til hans ”virtuose beher-
skelse i verdensklasse og stærke evne 
til at kommunikere med publikum og 
andre musikere.”

Flere af Europas bedste orkestre har 
haft bud efter Sebastian Stevensson, 
men heldigvis for os valgte han 
DR SymfoniOrkestret som sin arbejds-
plads! Han er en gave til dansk musik-
liv, ikke kun på grund af sit orkesterspil, 
men også som underviser af kom-
mende fagottister på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium.

Som solist har han optrådt med orkestre 
i både USA, Tyskland og Sverige, men 
det er første gang, han optræder som 
solist her i DR Koncerthuset. 
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Koncert for en bavian? Titlen på den 
nye fagotkoncert af Fredrik Högberg, 
Baboon Concerto, får mange billeder 
frem på nethinden. Og selv om det 
ikke er en rigtig bavian, der kommer på 
scenen, sørger komponisten Fredrik 
Högberg og fagotsolisten Sebastian 
Stevensson for, at der kommer masser 
af liv i abeburet.

Fredrik Högberg er fra Sverige, født i 
1971, og han arbejder sig tit ud af de 
gamle musikalske former. I Baboon 
Concerto er det ikke bare værkets egen 
form, men hele begivenheden, der 
bliver rokket ved. I stedet for blot at 
være tilhørere til et stykke musik, får vi 
sat spørgsmålstegn ved hele det ar-
rangement i koncertsalen, vi er en del af.

Solisten i Baboon Concerto er ofte på 
tværs af noderne. Han kommer for 
sent, spiller ikke det han skal, tager 
magten fra dirigenten og protesterer 
mod komponistens evner. Kort sagt 
træder solisten ud af den sædvanlige 
rolle som stum forvalter af en klassisk 
arv. Komponisten har plantet en elefant i 
sin egen glasbutik – en bavian i koncert-
salen.

Det engelske ord for bavian, baboon, 
er næsten det samme som det engelske 
ord for fagot, bassoon. Også mere 
konkret er fagottisten en værre bavian 
i Högbergs værk. Dels ved at udstille 
instrumentets groteske, uskønne sider, 

dels ved at solisten undervejs skal 
fortælle et eventyr om en bavian. 

Det er Æsops gamle fabel om den 
dovne græshoppe og den flittige 
myre, som Fredrik Högberg har lavet 
om til at handle om en doven bavian, 
der ikke gider hjælpe med at skaffe 
mad til vinteren. I stedet tilbyder den 
dovne abe at underholde flokken med 
historier, mens de arbejder. 

Pointen ændrer Högberg til det mod-
satte af Æsop – nemlig at det er helt 
i orden, at den dovne bavian ikke 
bidrager med andet end kunst!

Baboon Concerto er skrevet på bestil-
ling af DR SymfoniOrkestret, Göteborgs 
Symfoniorkester og Sveriges 
Radiosymfoniorkester. Stykket blev 
uropført i Göteborg sidste år af 
Sebastian Stevensson, som musikken er 
skrevet specielt til. 

”Mens koncerten voksede frem, havde 
jeg en dialog med Fredrik Högberg og 
fik indblik i de elementer, som indgår”, 
fortæller Sebastian Stevensson. 
”Koncerten indeholder jo en del teater 
og klovnerier på scenen, og hvad det 
angår har jeg haft ret frie tøjler.” 

Fredrik Högberg fortæller selv om 
musikken: ”Baboon Concerto er et 
legende og udadvendt værk, som 
udforsker fagottens og fagottistens 

Fredrik Högberg: 
Baboon Concerto
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forskellige muligheder og spillemåder. 
Rytmisk og melodisk, smukt og 
farverigt er nok ord, der kan beskrive 
musikken, og de mange regi-
anvisninger vil nok også lokke et grin 
eller to frem! Hvorfor den hedder 
Baboon Concerto? Tja, bassoon – 
baboon – det fungerer bare godt!”

”Det visuelle parameter i værket har 
altid været vigtigt for mig. Også gerne 
humor, som jo ellers glimrer ved sit 
fravær i nutidens musik”, fortæller 
Fredrik Högberg. Han sætter også ord 
på den solist, som musikken er skrevet 
til: ”Sebastian er en utrolig musiker og 
en æstetisk sjæl.”

Béla Bartók: 
Koncert for orkester

Bartóks Koncert for orkester er en af de 
største succeser fra det 20. århund-
redes klassiske musik. Og det er fuldt 
berettiget, for der er stort set ikke en 
takt, som ikke rummer en pragtfuld idé, 
der bliver spektakulært og gribende 
gennemført.

I 1940 havde Béla Bartók forladt sit 
elskede Ungarn. Han ville ikke leve 
under et ungarsk styre, der var på 
nazisternes side. Han rejste til USA, 
men her var han ikke særlig kendt og 
havde derfor svært ved at tjene penge. 
Desuden blev hans helbred dårligere – 
han havde leukæmi. 

Den ungarske violinist Joseph Szigeti, 
der også var flygtet til USA, fik overtalt 
den stenrige dirigent Serge Koussevitzky 
til at bestille et nyt orkesterværk af 
Bartók. På hospitalsstuen tilbød han 

det svimlende beløb af 1.000 dollars 
for værket, og det opmuntrede Bartók 
i sådan en grad, at det kun tog ham et 
par måneder at skrive sin Koncert for 
orkester. 

Titlen er egentlig selvmodsigende. Der 
findes jo koncerter for klaver, for violin 
osv., men hvem er solisten i en ’koncert 
for orkester’? Bartók skelede til sin 
ven Kodály, der havde komponeret en 
Koncert for orkester i 1939, og i Tyskland 
havde Paul Hindemith fundet på genren 
allerede i 1925. Deres forbilleder var 
barokgenren concerto grosso, hvor 
instrumenterne på skift træder frem 
som solister eller i grupper. 

Bartóks Koncert for orkester har fem 
satser. Bartók holdt af symmetri, og i 
centrum for musikken står den tragiske 
3. sats. Den er flankeret af en vittig 
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I 1988 blev Bartóks 
kiste flyttet tilbage til 
Ungarn, hvor han fik 
en statsbegravelse 

som Ungarns største 
komponist.

scherzo til hver side. Yderst står 
satserne nr. 1 og 5 som store portaler 
til ind- og udgang. Hele værket 
balancerer suverænt mellem humor og 
tragedie, mellem indadvendthed og 
fandenivoldskhed. 

Den vekslen opleves tydeligt i den 
raffinerede 2. sats, kaldet Parrenes 
leg. Her lader Bartók i ægte concerto 
grosso-stil instrumenterne træde 
frem i parade. Det sker i et stafetløb 
for par, hvor instrumenterne høres to 
og to i interval-afstande, der under-
streger deres natur: harmoniske 
oboer, gnæggende trompeter, skøre 
klarinetter.

Ovenpå den spøg er tredjesatsen, 
Elegi, en dybt personlig klagesang. 
Her er vi inde ved kernen af værket, 
og satsens kulmination er en fortvivlet 
anråbelse. Det klinger ud som i ensom, 
krampagtig gråd. 

Tabet af hjemlandet møder man også i 
4. sats, denne gang anskuet med sar-
kasme. Afbrudt intermezzo hedder 
satsen, hvor Bartók præsenterer 
ungarske rytmer og en folkevise-
lignende melodi, der er demonstrativt 
smuk, men bliver jokket ned. Ind fra 
højre kommer nemlig en vulgær og 
støjende melodi, der overdøver det 
hele.

Den ødelæggende melodi citerer Nu 
til Maxim vi går fra Léhars operette 
Den glade enke. Bartók udstiller dens 
lalleglade banalitet ved at forvandle 
temaet til flad lirekassemusik. Til sidst 
protesterer orkestret ved simpelthen 
at smide den forstyrrende melodi på 
porten. 

Satsen minder også om Sjostakovitjs 
7. symfoni, Leningradsymfonien, som 
dengang var et helt nyt og meget 
omtalt værk. I symfonien bruger 
Sjostakovitj et simpelt tema som 
musikalsk beskrivelse af en invasion. 
Tyskerne kommer! Men hvilken invasion 
peger Bartók på? Er det tyskerne – 
eller russerne? Eller gør han nar af 
Sjostakovitjs meget langtrukne effekt i 
symfonien?

I sidste sats viser Bartók i hvert fald 
totalt overskud og sejrstro – finalen 
er en forrygende opvisning, hvor alle 
mand i orkestret skal være helt ude på 
kanten af stolen for at følge med.
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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.
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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.
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Violin 1
Johannes Søe Hansen
Leah Tagami Andonov
Elna Carr
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Tine Rudloff
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Monika Malmquist Egholm
Anja Zelianodjevo
Erik-Theodor Danciu
Madara Petersone
Cæcilie Balling
Vladimir Yosifov

Violin 2
Teresa La Cour
Kirstine Schneider 
Josefine Dalsgaard
Julie Meile
Marianne Bindel
Line Marie Most
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Ida Balslev
Benedikte Damgaard
Aleksander Kølbel
Rebecka Freij

Bratsch
Dmitri Golovanov
Gunnar Lychou
Claus Myrup
Ulla Knudsen
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen

Katrine Reinhold Bundgaard
Lilion Anne Soren
Stine Hasbirk Brandt
Alexander Butz
Magda Stevensson
Laura Rubio

Cello
Henrik Dam Thomsen
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Richard Krug
Chul-Geun Park
Karin Dalsgaard
Marie Louise Lind

Kontrabas
Meherban Gillett
Michal Stadnicki
Michael Rossander Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen
Andreas Hjorth Jessen

Fløjte
Anna Nykvist
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

DR SymfoniOrkestret
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Fagot
Michael Kaulartz
Aksel Kaae Trige
Britta Cortabarria

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Dominika Piwkowska
Oskar Lejonklo
Jakob Arnholtz

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Kasper Smedegaard Thaarup
Lukas Winther Andersen 
Brian Bindner

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher
Berit Spælling

Pauker
René Felix Mathiesen
Nicola Carrara

Percussion
Gert Skød Sørensen
Klaes Nielsen

 

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

På DR K har DR SymfoniOrkestret
indtil videre medvirket i 

episoder af Den klassiske musikquiz.
27
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Chef for DR Koncerthuset, Kor & Orkestre — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Producent — Christian Baltzer
Produktionsleder — Trine Heide
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Værknoter — Jens Cornelius
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, 
Per Morten Abrahamsen, Stefan Bremer, Agnete Schlichtkrull  
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


