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Luisi & Nielsens 4. 
Program

BENT SØRENSEN (f. 1958) 
Evening Land  (2017), dansk førsteopførelse 
 
Varighed: ca. 13´ 
 
 
 
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-91) 
Klaverkoncert nr. 20, d-mol, KV 466 
 
 I    Allegro 
 II   Romance 
 III  Rondo. Allegro assai 
 
Varighed: ca. 30´ 
 

 
PAUSE (30’) ca. 20.15  
 
 
 
CARL NIELSEN (1865-1931) 
Symfoni nr. 4, Det uudslukkelige, opus 29 (1916)  
 
 I     Allegro – 
 II   Poco allegretto – 
 III  Poco adagio quasi andante – 
 IV   Allegro 
 
Varighed: ca. 36´ 
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”Musik er liv, som dette uudslukkeligt” sagde Carl Nielsen om sin berømte  
4. symfoni, som med sin ukuelige energi og råstyrke åbner DR SymfoniOrkestrets 
nye koncertsæson. Nielsen lod livets urkraft og naturens vildskab gennem-
strømme sin musik – for at løfte, styrke og inspirere alle os, som lytter til den. 
Og gennem hele DR SymfoniOrkestrets nye sæson bruser musikkens stærke 
kræfter, som kan have en særlig, forløsende og befriende virkning på os 
mennesker.

Det er en stor glæde for os i DR SymfoniOrkestret, at vi som de første toner i 
sæsonen kan præsentere den danske førsteopførelse af Bent Sørensens nye 
orkesterværk Evening Land. At gå ind i Bents magiske og tidløse klangverden 
er hver gang en stor og dyb oplevelse for orkestret. Samtidig er vi fulde af 
respekt for det store ansvar, vi som Danmarks nationale symfoniorkester har 
for at bringe de danske komponisters musik ud i verden. 

I søndags optrådte DR SymfoniOrkestret og Fabio Luisi som gæster ved den 
fornemme Grafenegg Festival i Østrig. Her havde vi både Sørensen og Nielsen 
med i bagagen – og det samme har vi, når orkestret til næste forår drager på en 
stor koncertturné til Japan. Efter dette års succesfulde Kina-turné er vi spændt 
på at indtage Japan for første gang, og vi glæder os særligt til at præsentere 
japanerne for de to store danske komponister, som I kan opleve i aften.

Herhjemme kan vi om godt en måned fejre 85-års jubilæum for DR Symfoni-
Orkestrets populære Torsdagskoncerter. Et fyrtårn i dansk musikliv og en 
tradition, som lever og blomstrer i bedste velgående her i vores moderne tid 
– både hos vores stadigt voksende publikum her i DR Koncertsalen, og hos de 
hundredtusindvis af danskere, som hver uge følger Torsdagskoncerterne på 
radio, TV og online. 

Vi er glade og taknemlige for, at I har lyst til at følge DR SymfoniOrkestret 
gennem endnu en sæson, og vi glæder os til at åbne sæsonen sammen med jer 
i aften. 

God fornøjelse!

Kim Bohr
Chef for DR Kor & Orkestre

Kære publikum

Luisi & Nielsens 4.
Velkomst
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Bent Sørensen er en af vor tids bedste komponister, ikke bare i Danmark, 
men internationalt. Sidste år modtog han den amerikanske Grawemeyer 
Award, der er en af verdens største kompositionspriser. Hæderen fik han 
for L’isola della Cittá, som DR SymfoniOrkestret uropførte i 2016. 

I aften kan man for første gang i Danmark høre Bent Sørensens nye værk 
Evening Land, som er skrevet på bestilling af New York Filharmonikerne. 
Det blev uropført i New York i november. I New York Times kaldte 
musikanmelderen det ”et bevægende værk, der tegner en bue fra det stille 
til det voldsomme og tilbage til stilheden igen. Det er melodisk hele tiden, 
men melodierne er fragmenterede og dukker op i småstykker. Som totter, 
små stød, spjæt og kakofoniske udbrud.” 

Bent Sørensens musik befinder sig i ingenmandslandet mellem drøm 
og virkelighed, mellem fortid og nutid. Det fortæller han om i denne fine 
beskrivelse af Evening Land:

  Et billede, et syn: Jeg er 6-7 år gammel, og jeg står i mit 
barndomshjem i en lille by på Midtsjælland. Jeg kigger ud af 
vinduet, og der er et helt særligt aftenlys over markerne – langt 
borte er der træer og en enkelt ko. Det var som om verden var 
uendelig. 
 
 Jeg har glemt så meget fra min barndom, men af en eller anden 
grund er det syn blevet ved med at komme tilbage til min erindring. 
Det gjorde det også mange år senere, da jeg stod og kiggede ud 
over New York fra en høj terrasse. Synet for mere end 50 år siden – 
tysthedens syn – blandede sig med det nye syn af lysglimt og heftig 
aktivitet.  
 
Titlen var fundet – ’Aftenland’ og musikken kom ud af den titel – 
de to syn. 
 
Det begynder så blidt, som det overhovedet kan, og blidheden 
ligger stadig inde bag den mere heftige og lysglimtsagtige 
musik, der dukker op senere i værket. Mod slutningen dukker 
der en lille obosolo op. Den er en hilsen til min kære svigerfar, 

Af Jens Cornelius

Evening Land er i én sats 

og varer ca. 13 minutter.

Evening Land
Bent Sørensen
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oboisten Frederik Gislinge, der – mens jeg komponerede Evening 
Land – blev alvorligt syg. Jeg tænkte vel, at den kunne være lidt 
helbredende. Desværre lykkedes det ikke, og til stor sorg døde han, 
inden han kunne nå at høre obosoloen og hele værket. 
 
Evening Land ramte en ny aften – en livets aften – en endelighed.

Kun to af Mozarts 27 klaverkoncerter er i mol. For det er kun, når der 
er noget særligt på spil, at Mozart vælger at skrive i mol. Klaverkoncert 
nr. 20 i d-mol er den mest dramatiske af dem alle. Den pirker ved vores 
forestilling om Mozarts tragisk korte liv. Her hører man hans mørke side 
og en fortvivlelse, der vejer frygtelig tungt på sjælen. 

Klaverkoncerten er dyster fra første takt. Indledningen er lige ved 
at skubbe hele den klassiske stil ud over kanten: Basserne spiller 
truende figurer og de øvrige strygere bevæger sig i jagende spring og 
urovækkende synkoperinger. Der er ingen egentlig melodi, og den faste 
markering af taktslagene er sløret. Da klaveret sætter ind, er det med et 
uendeligt klagende tema. Der er ingen trøst at finde, og da satsen dør ud, 
er det som at have fulgtes med et spøgelse gennem et hjemsøgt hus. 

Anden sats har Mozart givet betegnelsen Romance, og den begynder 
som en lille sødmefuld sang. Men uroen er kun forbi for en stund, for 
musikken drages mod mol, og med klaveret som en djævelsk indpisker 
vender dramaet tilbage i den midterste del af satsen. Det milde tema får 
lov til at afslutte, men idyllen virker påståelig efter det indblik i sjælens 
tumult, man netop har fået.

I tredje sats burde Mozart ifølge stilens konventioner se lyst på 
situationen, men i stedet vender han tilbage til uroen og angsten, der 
dominerede førstesatsen. Som håndsrækning til publikum lader Mozart 
det sidste minut være i dur, selv om det virker som netop en diplomatisk 
høflighed. Det når i hvert fald ikke at råde bod på klaverkoncertens 
mørke karakter, for som trøst er den – bevidst – utilstrækkelig. 

Beethoven 

komponerede den 

solokadence i 1. sats, 

man normalt spiller i 

koncerten. Det er også  

Rudolf Buchbinders 

foretrukne.

Klaverkoncert nr. 20 
Wolfgang Amadeus Mozart
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Beethoven beundrede Mozarts Klaverkoncert nr. 20 til skyerne og 
fortalte sine kolleger, at den aldrig ville kunne overgås. Det samme mente 
også Joseph Haydn, der var blandt publikum, da klaverkoncerten blev 
uropført i Wien i 1785. Dagen efter koncerten besøgte han Mozart og 
henvendte sig til hans far med ordene: ”Jeg siger Dem foran Gud og som 
retskaffen mand, at Deres søn er den største komponist, jeg kender eller 
har hørt om.” 

Siden han i 2016 blev chefdirigent for DR SymfoniOrkestret, har Fabio 
Luisi været på opdagelse i Carl Nielsens musik. I aften skal han for første 
gang opføre den mægtige Symfoni nr. 4, Det uudslukkelige. 

”Carl Nielsen er en interessant, kompleks og original komponist, der ikke 
forsøger at efterligne nogen,” siger Fabio Luisi. ”Han er sig selv og har sit 
eget personlige sprog. Det kan undertiden være meget mærkeligt, men 
det er også vittigt, begejstret og dybsindigt.”

Symfoni nr. 4 handler om menneskets uudslukkelige vilje til liv og 
om den evige kamp for at overvinde de mørke kræfter. Det er nok 
Carl Nielsens mest berømte symfoni, og den er også en af hans mest 
visionære. I et brev fra perioden med det tidlige arbejde med symfonien 
fornemmer man, hvordan Carl Nielsen arbejdede musikken frem på helt 
abstrakt vis:

  Jeg har en idé til et nyt arbejde, som skal udtrykke det, vi forstår 
ved livstrang eller livsytringer. Ingen bestemt idé om noget 
”storslået” eller noget ”fint og sart” eller varmt eller koldt, men 
bare liv og bevægelse, ligesom bestandigt rindende, i én stor sats i 
én strøm.  
 
Jeg må have et ord eller en kort titel, der siger dette. Jeg kan ikke 
rigtig forklare, hvad jeg vil, men det jeg vil, er godt.

Luisi & Nielsens 4.
Musikken

Symfoni nr. 4, 
Det uudslukkelige

Carl Nielsen
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Som så ofte før var Carl Nielsen på vej ud i ukendt terræn. Han havde 
opbygget sine tre forrige symfonier i enkeltsatser, men planlagde den nye 
Symfoni nr. 4 som ét uafbrudt forløb. Da symfonien var fuldendt, kunne han 
omsider formulere det forløsende og karakteristiske ord, han ledte efter: 

 Musik er liv, som dette uudslukkeligt.

Symfonien er et overvældende fysisk drama. Første sats indledes med 
et ’Big Bang’, der slynger alle partikler ud i rummet uden nogen tydelig 
forestilling om, hvad det vil samle sig til. Et langsomt, trinvist faldende 
tema i træblæserne virker som en lise, men udvikler sig overraskende til 
symfoniens uudslukkelige sejrsmotto.

Næste afsnit er en stærk kontrast. En enkel Allegretto, hvis naive 
lilleverden dufter troskyldigt af rokoko. Men der er en gnavende orm 
i idyllen, der fører til et brud, og symfoniens intense tredje del er en 
reciterende monolog fuld af fortvivlelse. 

Ud af mørket springer omsider en flamme – en kort, ophidsende toccata, 
spillet enstemmigt af strygerne. Det fører til symfoniens klimaks: sidste 
afsnit med den voldelige duel mellem to paukespillere. Paukeduellen 
bliver en musikalsk nævekamp med sønderrivende klange, kommenteret 
af de skrækslagne omgivelser. 

Virkningen er kaotisk, men det sejrende tema fra første sats får overtaget 
til slut. Symfonien ender i noget af den mest ekstatiske musik, Carl Nielsen 
nogensinde skrev. Anderledes kunne det ifølge han livssyn ikke være: 

  Livet er ukueligt og uudslukkeligt, der kæmpes, brydes, avles og 
fortæres idag som igaar, imorgen som idag, og alting vender 
tilbage.

Symfonien blev uropført  

i 1916, midt under  

1. Verdenskrig, men 

Carl Nielsen bekræftede 

aldrig, at det er en 

’krigssymfoni’.
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Fabio Luisi har siden 2016 været chefdirigent for DR Symfoni-
Orkestret. Han er en af verdens førende dirigenter, en knivskarp, 
kræsen musiker, der ikke går på kompromis for at opnå det 
ypperste.

Den 59-årige italiener er født i Genova og uddannet som 
pianist og dirigent. Han deler sin karriere mellem opera 
og orkestermusik – og mellem flere faste stillinger. Udover 
posten hos DR SymfoniOrkestret er han chefdirigent for 
Zürich Operaen, og i foråret tiltrådte han desuden stillingen 
som musikchef for Operaen i Firenze. Fra 2020 tiltræder han 
stillingen som chefdirigent for Dallas Symfonikerne.

Tidligere har Fabio Luisi været chefdirigent for bl.a. 
Wiener Symfonikerne, Dresdens Statskapel og Leipzig 
Radiosymfoniorkester. Sidste år afsluttede han en årelang 
ansættelse i USA som førstedirigent ved Metropolitan Operaen i 
New York. 

Fabio Luisi mødte DR SymfoniOrkestret første gang i 2010, 
og deres samarbejde har udviklet sig vidunderligt, siger han. 
”Orkestret er med sin fantastiske nysgerrighed og sit skarpe fokus 
en kilde til stor personlig og kunstnerisk glæde i mit liv.” Luisis 
kontrakt er nu blevet forlænget, så han bliver her indtil 2023. Og 
forhåbentlig længere endnu! 

Siden Fabio Luisi tiltrådte posten, har han med DR Symfoni-
Orkestret spillet mange danske værker, ikke mindst af Carl 
Nielsen, som også var på programmet, da orkestret i foråret var på 
turné til Kina.  ”Carl Nielsen og jeg har et kærlighedsforhold, som 
er nyt og fuld af begejstring. Jeg går på opdagelse i ham og elsker 
ham – og jeg håber, han også elsker mig!”, siger Fabio Luisi. 

Fabio Luisi har gennem årene indspillet især senromantisk musik, 
bl.a. symfonier af Bruckner og Mahler og operamusik af Wagner og 
Verdi. Hans indspilning af Alban Bergs opera Wozzeck vandt i 2017 
en Gramophone Award for årets bedste operaudgivelse. Han har 
også planer for indspilninger med DR SymfoniOrkestret.

•  Fabio Luisi

•  Italiensk dirigent,  

født 1959 i Genova

•  Chefdirigent for  

DR SymfoniOrkestret siden 2016

•  Er desuden chefdirigent  

for Zürich Operaen og  

Operaen i Firenze 

•  Fra 2020 chefdirigent for  

Dallas Symfonikerne

Fotograf: Barbara Luisi

Fabio Luisi
Dirigent

Luisi & Nielsens 4.
Dirigent
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Der er næppe nogen pianist, som repræsenterer musiklandet 
Østrig bedre end Rudolf Buchbinder. Han er den lokale 
favoritpianist i Wien, og anerkendelsen gengælder han på denne 
fine måde: ”Jeg er taknemmelig for at være vokset op i en by, hvor 
musik er noget lige så naturligt som at trække vejret.”

Det begyndte, da Rudolf Buchbinder i en alder af fem år (!) blev 
optaget som den yngste elev nogensinde på Hochschule für 
Musik, som er Wiens konservatorium. Ni år gammel gav han 
sin første koncert i den berømte Musikverein, og som teenager 
dannede han en trio med den store violinist Josef Suk og cellisten 
Janos Starker, der var en generation ældre end ham selv.

I dag spiller Rudolf Buchbinder stort set udelukkende solo 
eller koncerter med orkester. To gange har han indspillet alle 
sonater og klaverkoncerter af Beethoven, og dertil kommer 
samtlige klaverværker af Haydn og klaverkoncerterne af Mozart 
og Brahms. Mozarts Klaverkoncert nr. 20 i d-mol har han også 
indspillet to gange, bl.a. med Dresdens Statskapel.

Ved siden af sin solistkarriere har Rudolf Buchbinder siden 2007 
været kunstnerisk leder af Grafenegg Festivalen i Østrig. I løbet af 
festivalens tre sensommeruger optræder nogle af verdens bedste 
musikere og orkestre. Rudolf Buchbinder spiller også selv ved 
festivalen – i sidste uge var han solist med DR SymfoniOrkestret i 
Beethovens Klaverkoncert nr. 3.

Hjemme i Østrig er Rudolf Buchbinder blevet besmykket med 
en hel stribe af ordener og udmærkelser for sin dedikation til den 
østrigske musikarv. I 2017 blev han valgt til at være den første 
modtager af Wiens nyindstiftede Mozartpris, der fremover vil 
blive uddelt hvert 3. år. Buchbinder siger i øvrigt, at han aldrig 
øver sig mere end 30 minutter om dagen, men at han mentalt 
sidder ved klaveret 24 timer i døgnet.

•  Rudolf Buchbinder

•  Østrigsk pianist, født 1946

•  Ekspert i musikken af  

Beethoven og de andre  

store wienerkomponister

•  Kunstnerisk leder af  

Grafenegg Festivalen i Østrig

Fotograf: Marco Borggreve 

Rudolf Buchbinder
Klaver

Luisi & Nielsens 4.
Solist
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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”. Dette forår gik turen til Kina, og i 
2019 venter en stor turné til Japan med Fabio Luisi i spidsen.

www.drsymfoniorkestret.dk

DR SymfoniOrkestret

Luisi & Nielsens 4.
DR SymfoniOrkestret
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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

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.


