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Mød musikken 
Der er koncertintroduktion  
kl. 18.30/14.00 i koncertsalen 
med P2-værten Esben Tange, 
der fortæller om programmet  
og interviewer medvirkende 
fra koncerten.
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cd-salg i foyeren, hvor solisten 
Kirill Gerstein signerer. 
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Vedernikov & Sjostakovitjs 8. 
Program

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
Klaverkoncert nr. 3, c-mol, opus 37 (1800-1803)  
 
 I Allegro con brio 
 II Largo 
 III Rondo. Allegro – Presto 
 
Varighed: ca. 38´ 
 

 
PAUSE (30’) ca. 20.15/15.45 
 
 
 
DMITRIJ SJOSTAKOVITJ (1906-1975) 
Symfoni nr. 8, c-mol, opus 65 (1943) 
 
 I Adagio – Allegro non troppo 
 II Allegretto 
 III Allegro non troppo – 
 IV Largo – 
 V  Allegretto 
 
Varighed: ca. 60´ 
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Med sin Klaverkoncert nr. 3 åbnede Beethoven et nyt kapitel.  
Han ophøjede klaverkoncerten til et værk så stort og dramatisk som 
en hel symfoni.

Beethovens 3. klaverkoncert er hans eneste i mol. Det var på 
Beethovens tid en absolut undtagelse at skrive en mol-koncert.  
De nærmeste tilfælde var Mozarts klaverkoncerter nr. 20 og 24,  
som Beethoven beundrede højt. Mozarts mol-koncerter havde vist 
ham, at mørke sider godt kan dominere i en klaverkoncert.

Musikken fik en hård fødsel. Beethoven begyndte at skrive den i år 
1800, men var kun halvvejs parat, da den planlagte premieredato var 
nået. Også næste deadline to år senere missede han. Først i 1803 blev 
klaverkoncerten færdig – lige akkurat. Beethoven brugte nemlig tiden 
på programmets andre værker, Symfoni nr. 2 og især oratoriet Kristus 
på Oliebjerget, som blev færdigt samme dag, koncerten skulle finde sted! 

Manuskriptet til klavernoderne bestod af ”nogle rent ud sagt ulæselige 
hieroglyffer”, bemærkede bladvenderen. Men indholdet var intenst! 
Førstesatsen er lige så koncentreret og tændt som Beethovens bedste 
symfonisatser. Og dét var en oprørsk idé, for sådan skrev man ganske 
enkelt ikke klaverkoncerter på den tid. Publikum forventede blot at 
blive underholdt – men i stedet smækkede Beethoven sine drastiske 
tanker i ansigtet på dem. 

Den langsomme andensats er – i al sin fredsommelighed – virkelig 
gådefuld musik. Med uventede skift mellem toneart og udtryk viser 
Beethoven dybdeforskellen mellem himmel og jord. Musikken 
er  æterisk og svævende, men viser samtidig en sanselig glæde. 
Når  pianisten indleder satsen helt alene, kan man næsten mærke 
Beethovens fryd over selve det at anslå en akkord på klaveret. 

Slutningen af klaverkoncerten er en flabet rondo, hvor Beethoven 
bider fra sig og nægter at nøjes med at give publikum den forventede 
’festlige finale’. Han nagler os fast med sine uventede idéer. Midtvejs i 
finalen bliver rondotemaet brugt til en avanceret fuga. Den går brat i 
stå, stiger en halv tone og fortsætter i klaveret som en påtaget solskins-

Af Jens Cornelius

Da Beethoven uropførte 

sin Klaverkoncert nr. 3, 

styrede han orkestret 

fra sin plads ved flyglet. 

Man havde endnu ikke 

’opfundet’ dirigenten.

Klaverkoncert nr. 3
Ludwig van Beethoven
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version af udgangspunktet. Beethoven ved man aldrig, hvor man har 
– dét er det eneste, man ved!

Uden Mozart var alt dette ikke sket. Beethoven sender en hilsen til 
Mozart i første sats, hvor det vigtigste tema minder meget om temaet 
fra Mozarts Klaverkoncert nr. 24 i c-mol. Og han sender også en stor 
hilsen til datidens klaverbyggere, der havde udvidet klaviaturets 
omfang. Beethoven lader højre hånd bevæge sig op i et leje, man aldrig 
havde hørt før i en klaverkoncert.

I dag er Klaverkoncert nr. 3 nok den af Beethovens fem, man hører  
sjældnest. Er det, fordi det stadigvæk er mindre festligt med en 
mol-koncert end en koncert i dur? Eller er det, fordi man i så høj grad 
møder Beethoven som provokatør?

Da 2. Verdenskrig i 1941 var på sit højeste, blev Sjostakovitj en 
 nationalhelt på grund af sin Symfoni nr. 7, Leningrad-symfonien.  
Et kæmpeværk om viljen til sejr over det onde. Under krigen blev 
symfonien opført hundredvis af gange i både øst og vest. 

To år efter skrev han endnu en krigssymfoni, sin 8. symfoni, som 
 fortæller en helt anden historie. Den har ikke samme kampgejst  
som Leningrad-symfonien, men er en gennemført dyster fortælling om 
krigens meningsløse katastrofe, hvor hele menneskeheden er offeret. 

Sjostakovitj var sammen med andre af Sovjetunionens vigtigste 
komponister blevet installeret på et tidligere gods i Ivanovo nogle 
hundrede kilometer fra Moskva. Her levede de med deres familier på 
afstand af fronten og fik stillet gode arbejdsbetingelser til rådighed. 
Omgivelserne, forplejningen og den kollegiale sparring var tænkt som 

Symfonien blev  

uropført i 1943,  

men derefter 

lagt væk af den 

sovjetiske censur.

Symfoni nr. 8 
Dmitrij Sjostakovitj
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en slags væksthus for nye opbyggelige musikværker til det sovjetiske 
folk. Sjostakovitj skrev sin 8. symfoni på bare to måneder – så langt så 
godt hvad angik ’kurstedet’ – men resultatet mente man bestemt ikke 
var egnet til opmuntring af befolkningen.

Symfonien varer over en time og er i fem satser. Første sats udgør 
 næsten halvdelen af varigheden og er et vældigt udtryk for  resignation 
og sorg. En storladen klagesang for de døde og noget af den mest 
kuldslåede musik fra det 20. århundrede. Et skrigende klimaks bliver 
oplæg til satsens øresønderrivende midterafsnit. Det er regulær panik - 
angst, man hører her. Den afbrydes brat af dommedagstrompeter og 
trommehvirvler – og efterfølges så af en lang, klagende solo for engelsk - 
horn. Havde Stalin forventet sig propagandamusik af Sjostakovitj, fik 
han det absolut modsatte her. 

Anden og tredje sats fremstår som to nærbilleder af krigens væsen. 
Andensatsen laller marcherende afsted uden at komme nogen vegne. 
Det er en ganske kort sats med makaber humor, og Sjostakovitj har 
orkestreret musikken, så det hyler for ørerne. I tredje sats er det blodig 
alvor. Krigen portrætteres som en sjælløs maskine, der driver død og 
vold frem på trods af al fornuft. Der er kun én vej frem, nemlig fremad 
i angreb. Når en cirkustrompet blæser til yderligere fremstød, rammes 
man af samme mareridtsagtige galskab som i Stanley Kubricks 
antikrigsfilm Dr. Strangelove. 

Symfonien fortsætter uden pause til fjerde sats. Efter en voldsom 
indledning udvikler den sig til en såkaldt passacaglia, hvor de dybe 
strygere konstant gentager samme tema, mens de andre instrumenter 
laver stilfærdige variationer henover. Det er et gravmonument i musik. 
Symfoniens inderste rum, hvor livet er frosset til statisk sorg. 

Som ved et trylleslag lader Sjostakovitj håbet glimte forude, da han 
lader fjerde og femte sats glide over i hinanden. Femte sats indledes 
af et idyllisk tema, der virker malplaceret. Måske for at vise, at håbet 
er alt for skrøbeligt til at være sandt – og at freden skyldes udmattelse 
og ikke triumf. Resignationen har to sider, og mod slutningen falder 
skællene fra øjnene i et voldsomt øjeblik af grufuld indsigt. 

Sjostakovitjs 8. symfoni er et værk, der kræver det yderste af orkestret. 
Der skal spilles både dødsens stille, knusende kraftigt, meget præcist 
og vedholdende i en fuld time. Og der skal spændes over en enorm 
mængde idéer og en bevidst modsætningsfyldt konstruktion, hvor 
sarkasme og sorg komplementerer hinanden til et stort, broget billede 
af tragedien.

Vedernikov & Sjostakovitjs 8.
Musikken



DR Koncerthuset 2018/19 6

Den russiske dirigent Alexander Vedernikov tiltræder 
denne måned som chefdirigent for Det Kongelige Kapel. 
Han  kommer fra posten som chefdirigent for Odense 
Symfoniorkester, hvor han afsluttede med en komplet 
 opførelse af Wagners firdobbelte opera Nibelungens Ring.

Fra 2001 til 2009 var Alexander Vedernikov musikchef 
ved Moskvas berømte Bolsjoj Teater. Det er temmelig 
 sensationelt, at en af verdens førende dirigenter er så tæt 
knyttet til dansk musikliv. 

Alexander Vedernikov er 54 år, født i Moskva. Hans far 
(der også hed Alexander Vedernikov) var i sin tid den store 
bassanger på Bolsjoj Teatret og hans mor professor i orgel 
på Konservatoriet. Inden han blev ansat på Bolsjoj Teatret, 
var Alexander Vedernikov chefdirigent for Tjajkovskij 
Symfoniorkestret, og efter Sovjetunionens opløsning grund-
lagde han selv et privat orkester, Det Russiske Filharmoniske 
Symfoniorkester. 

Vedernikov har optrådt over hele verden og også givet adskil-
lige koncerter som gæstedirigent for DR Symfoniorkestret, 
første gang i 2003. Han har dirigeret opera på La Scala i Milano,  
La Fenice i Firenze, Bastille Operaen i Paris og Covent Garden 
i London. Symfoniorkestre som London Filharmonikerne, 
Bayerns Radiosymfoniorkester, Dresden Statskapel og Tokyo 
Filharmonikerne har bud efter ham som gæstedirigent. 

Man kan høre Alexander Vedernikov på en lang række al-
bums med russisk musik, bl.a. Tjajkovskijs Nøddeknækkeren 
og Glinkas opera Ruslan og Ludmila. Med Odense 
Symfoniorkester og violinisten Jennifer Koh har han ind-
spillet alle Tjajkovskijs værker for violin og orkester, og med 
den legendariske pianist Martha Argerich har han indspillet 
Sjostakovitjs Klaverkoncert nr. 1.

•  Alexander Vedernikov

•  Russisk dirigent,  

født 1964 i Moskva

•  Chefdirigent for  

Det Kongelige Kapel

•  Fhv. chefdirigent for  

Bolsjoj Teatret og for  

Odense Symfoniorkester

Fotograf: Marco Borggreve

Alexander Vedernikov
Dirigent

Vedernikov & Sjostakovitjs 8.
Dirigent
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I 2010 blev pianisten Kirill Gerstein begavet med en pris, 
man godt kan kalde ’klaverets Nobelpris’: den amerikanske 
Gilmore Award, der gives hvert fjerde år uden foregående 
nomineringer. Prisen er på halvanden million kroner, og det 
musikalske niveau hos modtageren er altid skyhøjt. Blandt de 
øvrige prismodtagere er klavermestre som Leif Ove Andsnes 
og Rafał Blechacz.

Kirill Gerstein er 38 år, født i den russiske storby Voronezj, der 
dengang lå i Sovjetunionen. Han var et udpræget vidunderbarn, 
og allerede som 11-årig vandt han en international Bach-
konkurrence i Polen. Ved siden af lærte han sig selv at spille 
jazz ved at lytte til sine forældres pladesamling.

Efter Sovjetunionens sammenbrud kom han til USA. Han 
studerede først to år på jazzkonservatoriet Berklee i Boston, 
men valgte så at koncentrere sig om den klassiske musik. 
Han uddannede sig i New York og har siden 2003 været 
amerikansk statsborger.

Kirill Gerstein er en særdeles travl solist, der optræder med 
alle de store symfoniorkestre i USA og Europa. Pendlerlivet 
mellem kontinenterne bliver yderlige kompliceret af, at han 
også er klaverprofessor ved konservatoriet i Stuttgart.

Han holder af både det virtuose og det mere klassiske 
repertoire og er altid nysgerrig efter nye ting. De seneste 
måneder har han optrådt med fransk kammermusik i Norge, 
Brahms’ klaverkoncerter i Japan og musik for to klaverer 
sammen med den engelske komponist Thomas Adès. I sidste 
uge var han i Helsinki, hvor han spillede et forunderligt 
dobbeltprogram med Gershwins Rhapsody in Blue og Arnold 
Schönbergs tolvtone-klaverkoncert.

Det er i aften tredje gang, Kirill Gerstein optræder med  
DR SymfoniOrkestret.

Fotograf: Marco Borggreve 

Kirill Gerstein
Klaver

Vedernikov & Sjostakovitjs 8.
Solist

•  Kirill Gerstein

•  Russisk-amerikansk pianist, født 

1979 i Voronezj

•  Modtager af ’klaverets Nobelpris’, 

Gilmore Award i 2010



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.


