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Holland House & DR SymfoniOrkestret 
Program

LUCIANO BERIO (1925 –2003) 
Laborintus II (1965), tekst: Eduardo Sanguineti 
 Fortæller: Demian Vitanza 
  
Varighed: ca. 35’  
  
 
PAUSE (30’) ca. 20.10
 
 
LOUIS ANDRIESSEN (f. 1939) 
De Staat (1976), tekst: uddrag af Platons ‘Staten’ 
 
Varighed: ca. 40´ 
 
 
 
Aftenens forestilling er støttet af Statens Kunstfond,  
Wilhelm Hansen Fonden, Toyota Fonden & Augustinus Fonden 
 
Koncerten præsenteres i samarbejde med KLANG –  
Copenhagen Avantgarde Music Festival 
 

Torsdag 31. maj kl. 19.30
 
DR Koncerthuset  
Studie 2
 
DR SymfoniOrkestret
 
Theatre of Voices: 
Else Torp 
Kate Macoboy 
Signe Asmussen Manuitt 
Laura Lamph  
 
DR VokalEnsemblet: 
Steffen Bruun 
Asger Lynge Petersen 
Daniel Åberg 
Adam Riis 
Rikke Lender 
Camilla Toldi Bugge 
Rebecca Forsberg Svendsen
 
Franck Ollu 
dirigent
 
Nicholas Kok 
vokalindstudering
 
Jacob F. Schokking  
instruktør/scenograf
 
Jacob F. Schokking 
& Alexander Fog  
videodesign 
 
Alexander Fog 
videoredigering 
 
Vertigo/Alex Rasmussen 
lys-programming 
 
Vertigo/Kasper Rasmussen 
video mapping/programming
 
Jeppe Kaas Vad &  
Sarah Hedegaard Pedersen  
videodans 

 
Koncerten sendes direkte i  
P2 Koncerten og genudsendes  
søndag 3. juni kl. 12.15. 
 
 
 
 
 
 
 
Mød musikken 
 
Der er koncertintroduktion  
kl. 18.30 i Studie 2 med  
P2-værten Celine Haastrup, 
der fortæller om programmet 
og interviewer medvirkende 
fra koncerten. 

 
Casper Schreiber 
signalør 
 
Pernille Kabell 
forestillingsleder 
 
Traudi Palsbøll 
producent, Holland House 
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Cult Classics 
I mange år har jeg drømt om at få opført Luciano Berios Laborintus II. Den 
største udfordring har været at finde et værk, der kunne komplementere denne 
komposition, så der opstår et sammenhængende, men spændstigt program.

Berio beskriver i en partiturnote, at Laborintus II  kan opføres som 
”en teatralsk hændelse, en fortælling, en allegori, en dokumentar, en 
pantomime osv. Det kan opføres i teatret, som koncert, i fjernsynet, i 
radioen, i friluft osv.”.

Her er vi i det område, hvor musikdramatikken kaster sin dramatiske 
ballast fra ballonkurven for at flyve op i musikkens egen dramaturgi og 
teatralitet. Et sted udenfor operaens anstrengelser for at finde en musikalsk 
iscenesættelse til en dramatisk fortælling.

Desuden er der en politisk 1960’er-bærebølge under Laborintus II i dens 
kredsen om temaer som erindring, død og åger.

Et komplementerende værk – og i sit udtryk et nærmest komplementært 
værk – fandt jeg i Louis Andriessens De Staat. Hvor Berio og digteren 
Sanguineti i Laborintus II  henter deres inspiration i Dantes Vita nuova, 
Convivio og Divina Commedia, henter Andriessen i De Staat sine 
tekstklip i Platons Staten. Et (kunst)politisk tekstvalg, som var en direkte 
konsekvens af Andriessens agitatoriske kunstpraksis i 1960’erne.

De to værker er meget forskellige i deres udtryksform, men et fællestræk 
er deres insisteren på at gøre ensemblet til stjernen. Et kunstpolitisk 
opførelsesgreb, der opløser de hierarkiske skel mellem solist og 
akkompagnement.

Paradoksalt nok har den iboende teatralitet i begge værker inspireret mig 
til en tilbageholdenhed i iscenesættelsen. Den musikalske ’iscenesættelse’ 
er efter min mening dét, der bogstaveligt talt driver værket. Jeg har derfor 
valgt at levere et visuelt akkompagnement i form af videoprojektioner i 
en i øvrigt stram rumlig organisering af de medvirkende i en dertil egnet 
lyssætning. Alt sammen i forhåbning om at honorere på den ene side Berios 
penduleren mellem iltert kaos og subtile lyriske passager og på den anden 
side Andriessens insisterende ”anger music” (hans egen betegnelse i et 
interview med Robert Adlington fra 2002). 

Holland House & DR SymfoniOrkestret  
Forord
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Den lange ventetid før jeg nåede til at kunne få realiseret denne 
opførelse havde ikke kun at gøre med at finde frem til en passende 
programsammensætning. Den måske mest afgørende faktor var at finde 
de musikalske samarbejdspartnere, der kunstnerisk og teknisk er i stand 
til – og har lyst til – at løfte denne krævende opgave. Hvad det angår, er vi 
så heldige i Danmark, at vi har DR SymfoniOrkestret, DR VokalEnsemblet 
og Theatre of Voices med musikere og sangere på internationalt topniveau. 
Det er legekammerater, som det er værd at vente på!   

Jacob F. Schokking 
Instruktør og scenograf, 
kunstnerisk leder af Holland House.

Jacob F. Schokking (f. 1956 i Rotterdam) er uddannet 
billedkunstner fra Academie voor Schone Kunsten i Gent, 
Belgien (1978). Siden 1981 har han levet og arbejdet i Danmark, 
og i 1988 var han medstifter af musikteatret Holland House.

Med udstrakt brug af videoprojektioner og 
computermanipuleret grafik har Jacob F. Schokking skabt en 
stærk genkendelig stil, der har vundet stadig større anerkendelse 
i Danmark og i udlandet. For nylig har han gjort sig bemærket 
med iscenesættelsen af forestillingen Dekalog (2016) og den 
netop Reumert-nominerede forestilling Requiem (2018), begge 
på Betty Nansen Teatret.

Jakob F. Schokking
Instruktør/scenograf

Fotograf: Thomas Petri
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Laborintus II  
Den italienske modernist Luciano Berio skrev Laborintus II  for over 
50 år siden. Det er i dag et historisk stykke, der stadigvæk er moderne og 
fuldstændig vildt. 

Berio var i begyndelsen af 1960’erne gæstelærer i Californien og boltrede 
sig i alle tidens forandringer – de musikalske, sociale og politiske. Han brød 
ikke alene med den klassiske musiks sprog, han komponerede også for den 
politiske sag. Laborintus II, som han skrev i 1963-65, er revolutionerende 
musik i dobbelt forstand.

Værket er en slags anarkistisk musikteater for stemmer, instrumenter og 
bånd. De medvirkende stemmer er tre kvindestemmer, en oplæser samt et 
ikke-klassisk kor, der ifølge Berio skal bestå af skuespillere. Alle skal bruge 
mikrofoner. Nogle gange skal ordene være tydelige, andre gange indgår de 
som lyde i det samlede klangbillede. 

Det lille orkester rummer meget slagtøj og udelader lyse, ’smukke’ 
instrumenter som f.eks. violiner. Til gengæld er der ekstra bemanding 
på trompet og basun. Og så er der en båndoptagelse med elektroniske 
lyde, som især træder frem i værkets midterste del. Hele forløbet rummer 
friheder, der bl.a. afhænger af det valgte rum og medium for opførelsen. 

Teksten er tilrettelagt af Edoardo Sanguineti (1930-2010), der har 
sammensat den af bibelcitater, citater af T.S. Elliot og Ezra Pound og 
uddrag af den italienske middelalderdigter Dante (værket blev uropført 
ved 700-års fejringen af Dante i 1965). Sanguineti supplerer med dele fra 
sin egen digtsamling Laborintus fra 1950’erne. 

Sanguineti beskrev selv sit formål som ”at hoppe på hovedet ud i en 
labyrint af irrationalitet og anarkiets mudrede sump, med håbet om at 
komme derfra med beskidte hænder og mudderet bag sig.”

Larmen og kaosset og overmætningen af informationer i Laborintus II er 
en udrensningsproces. En tur i Dantes skærsild. 

Af Jens Cornelius 

Luciano Berio
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Louis Andriessens De Staat (Staten) er et politisk debatindlæg fra 1976, 
der handler om musik og samfund. 

“Mange komponister ser det at komponere som noget, der er hævet over 
social påvirkning. Det bestrider jeg”, sagde Andriessen. ”Den måde, man 
som komponist bearbejder sit materiale, de teknikker man bruger, og 
de instrumenter, man benytter, er i høj grad bestemt af ens egne sociale 
forhold og økonomiske muligheder.”

I værket benytter Andriessen uddrag af Platons Staten, skrevet i det antikke 
Grækenland næsten 400 år før vor tidsregning. 

Teksten er politisk kontroversiel, medgiver Louis Andriessen – f.eks. 
mener Platon, at den mixolydiske toneart skal forbydes, fordi den skader 
udviklingen af menneskets karakter. Men Andriessen fortæller, at De Staat 
også er en protest over, at Platon ikke havde ret – for tænk, hvis musik rent 
faktisk kunne ændre samfundets indretning? 

De Staat  har en usædvanlig besætning (som det tit er tilfældet med 
modernistisk musik). Teksten synges af fire kvindelige sangere, og 
orkestret, der mest består af blæsere, er forstærket med ekstra punch. 
Bortset fra bratscherne er alle strygerne væk, til gengæld er der tilføjet to 
flygler og et par rigtige 1970’er-instrumenter: el-guitar og el-bas.

Den strenge musik fra mellemkrigstiden af Stravinskij, der er Andriessens 
guru, er med i bagagen. Og Andriessen er ikke den eneste, der skrev 
minimalistisk musik midt i 1970’erne. Men han gør det på sin helt særlige 
måde – kraftfuldt, insisterende og med sundt raseri. 

De Staat
Louis Andriessen
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Den franske dirigent Franck Ollu har gennem mange år 
specialiseret sig i at opføre modernistisk musik. I 2000-2002  
var han assisterende dirigent for den legendariske Pierre Boulez 
hos Ensemble Intercontemporain i Paris. Fra 2003 til 2011 var 
han kunstnerisk leder af KammerensembleN i Stockholm.  
I dag arbejder han freelance i mange lande, ikke mindst indenfor 
musikdramatik.

Denne sæson har han på Frankfurt Operaen uropført en ny 
musikteaterforestilling om det arabiske forår, A Wintery Spring, 
skrevet af den tysk-jordanske komponist Saed Haddard. Han 
har også opført Zemlinskys sjældent hørte Der Zwerg (1922) 
i Frankrig, og for tiden opfører han en dobbeltforestilling i 
Stuttgart med Dallapiccolas opera Il Prigioniero (1949) og 
Wolfgang Rihms monolog Das Gehege (2004-2005).

Franck Ollu er en mand, som Europas kendte operahuse 
kontakter, når der skal opføres nyere operaer. Sidste sæson 
dirigerede han på Bolsjoj Teatret i Moskva, på Basel Operaen 
i Schweiz og på Berlins Statsopera. De senere år har han også 
dirigeret på bl.a. Bastille Operaen og Champs Elysées Teatret i 
Paris og ved den fornemme operafestival i Aix-en-Provence. 

Han har gennem årene haft et tæt samarbejde med to af 
verdens førende ensembler for ny musik, London Sinfonietta 
og Ensemble Modern fra Frankfurt, med hvem han har optrådt 
ved bl.a. Salzburg Festspillene, Biennalen i Venedig og i Lincoln 
Centre i New York.  

Han dirigerer dog også helt traditionelle symfoniorkestre, bl.a.  
BBC Symfoniorkester, Budapest Festivalorkester og Det Tyske 
Symfoniorkester Berlin, og han har opført Debussys opera 
Pelléas og Mélisande på Operaen i Stockholm.

Fotograf: Jean-Jacques Ollu

Franck Ollu 
Dirigent

Holland House & DR SymfoniOrkestret  
Dirigent
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Holland House blev i 1988 etableret i forbindelse med forestillingen 
Holland House på Østre Gasværk Teatret. Holland House har 
siden udviklet sig til en driftig kulturvirksomhed, der producerer 
nyopsætninger, bl.a. flere bestillingsværker, ofte produceret i samarbejde 
med etablerede kulturinstitutioner, som Det Kongelige Teater, Aalborg 
Teater, Teater Svalegangen, Betty Nansen Teater, Østerbro Teater m.fl.

Holland House’s repertoire spænder bredt fra monologer til 
ensembleforestillinger, fra musikdramatik til ny dansk og udenlandsk 
dramatik. Blandt de væsentligste produktioner kan nævnes Nuit Des 
Hommes af Per Nørgård, Manifest af Rolf Wallin, Stalingrad af Kim Helweg, 
NEITHER af Morton Feldman, Udsøgt Smerte af Sophie Calle, Frygt & 
Bæven af Roland Schimmelpfennig, BARCODE 01, 02 og 03 med div. 
komponister og senest KINDER K af Kristofer Blindheim Grønskag (2016) 
og Det som diktatoren ikke sagde af Mériam Bousselmi (2016).

Instruktør og scenograf Jacob F. Schokking er kunstnerisk leder af 
Holland House. 

Se mere om Jacob F. Schokking og Holland House på www.hollandhouse.dk

Tak til Holland House’s bestyrelse, Annemarie Gjessing Vinten, 
Julie Reuther, Peter Plesner

Holland House 

Holland House & DR SymfoniOrkestret  
Medvirkende
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DR VokalEnsemblet kunne i 2017 fejre 10-års jubilæum som DR’s professionelle  
kammerkor. Koret præsenterer kormusik i alle former – fra middelaldermusik  
over barok og romantik til danske sange og helt nyskrevne værker. Mange 
store danske og europæiske komponister har skrevet kormusik specielt til DR 
VokalEnsemblet, som er internationalt anerkendt for sin rene, nordiske klang. 

Flere af DR VokalEnsemblets 10 CD-indspilninger har modtaget interna-
tionale priser og udmærkelser, bl.a. den prestigefulde franske kritikerpris 
Diapason d’Or de l’Année, den tyske ECHO Award og to amerikanske 
GRAMMY®-nomineringer. 

En af DR VokalEnsemblets vigtige opgaver er at bringe den levende 
kormusik ud i alle dele af Danmark på de regelmæssige koncertturnéer, og 
alle danskere kan se med, når koret optræder i det daglige indslag Dagens 
Sang på DR K og programserien Før Søndagen på DR 1.

DR VokalEnsemblet:
• Steffen Bruun
• Asger Lynge Petersen
• Daniel Åberg
• Adam Riis
• Rikke Lender
• Camilla Toldi Bugge
• Rebecca Forsberg   
 Svendsen

drvokalensemblet.dk

DR VokalEnsemblet 

Theatre of Voices blev grundlagt af den engelske dirigent Paul Hillier i 
USA i 1990, men er siden 2003 fast etableret i Danmark. Ensemblet vandt 
en GRAMMY® i 2010 for indspilningen af David Langs The Little Match 
Girl Passion og var i 2013 nomineret til Nordisk Råds Musikpris. I 2014 
valgte Nick Cave & The Bad Seeds Theatre of Voices som en af deres 
yndlingsgrupper i MOJO Magazine. 

Theatre of Voices samarbejder med bl.a. Arvo Pärt, Steve Reich og Heiner 
Goebbels og har udgivet mere end 30 cd’er på Harmonia Mundi, Dacapo 
og Deutsche Grammophon med Kronos Kvartetten, London Sinfonietta 
m.fl. Ensemblet har medvirket på adskillige Hollywood-soundtracks af 
Jóhann Jóhannsson. 

I 2018 står Kaija Saariahos opera Only The Sound Remains på 
programmet i Paris, Madrid og New York, og ensemblet er igen booket 
til marts 2019 til en David Lang-uropførelse i Carnegie Hall. Theatre of 
Voices er støttet af Statens Kunstfond og Augustinus Fonden.

Theatre of Voices:
• Else Torp
• Kate Macoboy
• Signe Asmussen Manuitt
• Laura Lamph

theatreofvoices.com
 
Læs biografier om de 
enkelte sangere på

drkoncerthuset.dk/
hollandhouse

Theatre of Voices 

Holland House & DR SymfoniOrkestret  
Medvirkende
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DR SymfoniOrkestret har været DR’s musikalske flagskib siden 
grundlæggelsen i 1925, og i dag er orkestret i international klasse med 
italienske Fabio Luisi som chefdirigent. DR SymfoniOrkestret har 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 DR SymfoniOrkestret 
’live’, og orkestrets traditionsrige Torsdagskoncerter følges hver uge af 
350.000 danskere på radio, TV og internet, mens millioner lytter med, når 
koncerterne transmitteres internationalt. 

Hvert år rejser DR SymfoniOrkestret på en stort anlagt udlandsturné, og 
de senere år har orkestret optrådt i bl.a. Concertgebouw i Amsterdam, 
Musikverein i Wien, Filharmonien i Berlin og i Londons Royal Albert Hall. 

Bratsch
Claus Myrup

Gunnar Lychou

Magda Stevensson

Laura Rubio

Cello
Henrik Dam Thomsen

Soo-Kyung Hong

Kontrabas
Meherban Gillett

El-bas  
Thommy Andersson

Fløjte
Ulla Miilmann

Obo
Kristine Vestergaard

Ulrich Trier Ortmann

Sven Buller

Elizabeth Gibbs

Klarinet
Pedro Franco Lopez

Søren Elbo

Anders Banke

Horn
Ola Nilsson

Henning Hansen

Jakob Arnholtz

Bo Demant

Trompet
Michael Frank Møller

Karl Husum

Andreas Jul Nielsen

Bo Fuglsang

Basun
Vidar Nordli

Ole-Kristian Andersen

Andras Olsen

Martin Reinhardt

Harpe
Zachary James Hatcher

Lauriane Chenais

Klaver
Per Salo

Rikke Sandberg

Percussion
Gert Skød Sørensen

Jakob Weber Egholm

El-guitar
Jesper Sivebæk

Allan Sjølin

DR SymfoniOrkestret

Musikerliste

Holland House & DR SymfoniOrkestret 
Medvirkende
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NY SÆSON 
MED  
DR SYMFONI 
ORKESTRET

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



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

drkoncerthuset.dk
drsymfoniorkestret.dk
drvokalensemblet.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.

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.


