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Bamberger Symfonikerne
Program

 (1841-1904)  
Den gyldne spinderok, symfonisk digt, opus 109 (1896) 
  
Varighed: ca. 27’ 
 
 

 (1890-1959)  
Violinkoncert nr. 1 (1932-33) 
 
 I Allegro moderato 
 II Andante 
 III Allegretto 
 
Varighed: ca. 24’ 
 

 
PAUSE (30’) ca. 20.25 
 
 
 
JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 
Symfoni nr. 2, D-dur, opus 73 (1877)  
  
 I Allegro non troppo 
 II Adagio non troppo 
 III Allegretto grazioso (quasi andantino) 
 IV Allegro con spirito 
 
Varighed: ca. 43’ 
 
 

Tirsdag 2. oktober kl. 19.30

Bamberger Symfonikerne er støttet af
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Velkomst

Det er mig personligt en stor glæde og ære at hilse jer velkommen i 
dag, aftenen før årsdagen for Tysklands genforening, til en koncert 
med Bamberger Symfonikerne, der gæster Danmark for første gang 
siden 1956.
 
Bamberger Symfonikerne er ikke kun Bayerns symfoniorkester,  
men også et europæisk orkester. Det blev grundlagt i 1946 af med-
lemmer af Prags Tyske Filharmoniske Orkester, der måtte flygte 
til Bamberg, og Bambergerne har altid symboliseret det tætte bånd 
mellem  menneskerne i Centraleuropa og deres kultur. Orkestrets 
fælles europæiske identitet vil også præge aftenens oplevelse.

I programmet venter værker af Antonín Dvořák og Johannes Brahms, 
dirigeret af den tjekkiske Jakub Hrůša. Som solist vil den tyske 
violinist Frank Peter Zimmermann opføre den ligeledes tjekkiske 
komponist Bohuslav Martinůs Violinkoncert nr. 1.

Den musikalske bro, som vi bygger i aften, er en passende ramme  
for ’Tag der Deutschen Einheit’, som vi fejrer i morgen, den 3. oktober, 
i anledning af genforeningen af de to tyske stater i 1990. 

Tysklands genforening er ikke kun en glædens dag i den nyere tyske 
historie, men også et symbolsk højdepunkt for de fredelige politiske 
omvæltninger i Europa, der blev indledt i 1989 og har styrket båndene 
på tværs af hele kontinentet.

Lad os i aften nyde en europæisk koncertoplevelse i verdensklasse, 
for allerede filosoffen Friedrich Nietzsche var klar over, at ”livet uden 
musik ville være en fejltagelse.”

Andreas Meitzner
Forbundsrepublikken Tysklands ambassadør i Danmark 

Kære publikum

Fotograf: Oliver Förstner
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Dvořáks Den gyldne spinderok er en symfonisk digtning, hvor orkestret 
fortæller et eventyr uden ord. Til gengæld er der desto større rum til 
fantasien!

Det storslåede eventyrværk varer en halv time uden satspauser. 
Dvořák skrev i 1896-97 i alt fire af den slags symfoniske digtninge.  
De er bygget over tjekkiske folkeeventyr, genfortalt af forfatteren 
Karol Jaromír Erben (1811-70). 

Musikken har altså en handling, og den kan man følge med i, hvis 
man vil:

En konge kommer ridende forbi en lille hytte og banker på, 
fordi han er tørstig og sulten. En smuk ung kvinde, der sidder 
ved sin spinderok, byder ham indenfor. Kongen bliver straks 
forelsket og vil tage hende til kone, men den unge kvinde siger, 
at han er nødt til at spørge hendes stedmor om lov.

Næste dag vender kongen tilbage, og en hæslig gammel kone 
lukker døren op. Det er stedmoderen, der foreslår, at kongen 
i stedet kan få hendes egen datter, der ligner steddatteren på 
en prik. Men kongen insisterer og kræver, at konen sender 
steddatteren op til slottet den næste dag.

Nu tager historien en skrækkelig drejning: Stedmoderen og 
hendes datter lokker den smukke spindepige ud i skove, hvor 
de hugger hendes hænder og fødder af og stikker hendes øjne 
ud. Derefter tager de op på slottet, og ved et bryllup, der varer 
i otte dage, bliver kongen gift med den forkerte, uden at han 
aner uråd.

På ottendedagen drager kongen i krig og giver sin unge hustru 
besked på at spinde flittigt på sin rok, mens han er væk. Men 
samtidig finder en gammel troldmand det sønderlemmede lig i 
skoven. Han fremtryller en gylden spinderok, som han får sendt 
op på slottet med besked om, at han vil bytte den væk for to 
 fødder. Kongens unge kone er vild efter at få den gyldne spinde-
rok, og heldigvis har hun gemt de afskårne fødder at bytte med. 

Af Jens Cornelius

Den gyldne spinderok
Antonín Dvořák
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Den gyldne spinderok 
og Dvořáks andre 
eventyrdigtninge er hans 
sidste orkesterværker.

På samme måde lykkes det troldmanden at bytte rokkens 
andre dele – et gyldent spindehoved og en gylden ten – til 
gengæld for pigens hænder og øjne. Og ved hjælp af livets 
vand, en magisk væske, samler han pigens krop og gør hende 
levende igen.

Da kongen vender hjem, vil hans unge hustru vise ham den 
gyldne spinderok, hun har anskaffet. Men da hun sætter 
rokken i gang, begynder den ustoppeligt at genfortælle hele 
den blodige, skændige historie. Kongen haster ud i skoven, 
hvor han finder den rigtige pige, lyslevende, og gifter sig med 
hende i stedet. 

Den onde stedmoder og hendes skruppelløse datter bliver 
spist af ulvene. 

Dvořáks imponerende orkestereventyr kan høres som en forunderlig  
rækkefølge af musikalske begivenheder og spændende klange. Eller  
man kan hægte sig på handlingen og bemærke de musikalske  symboler,  
f.eks. rokkens spindelyde og de kongelige jagthorn. At  historien ender 
lykkeligt, lader Dvořáks slutning ikke nogen i tvivl om.

Den tjekkiske komponist Bohuslav Martinů skrev sin Violinkoncert 
nr. 1 i 1933. Derefter gik der 40 år, før den blev spillet for første gang. 
Manuskriptet forsvandt nemlig, og efterhånden anede ingen, at 
 værket overhovedet var komponeret.

Violinkoncerten blev skrevet på bestilling af Samuel Dushkin, en 
polsk-amerikansk violinist, som Martinů mødte i 1932. Dushkin  
havde året inden fået Stravinskij til at komponere sin violinkoncert  
til ham, og nu bad han også om en koncert af Martinů. Den blev 
skræddersyet til Dushkins modernistiske smag og store virtuositet. 

Men Dushkin blev ved med at komme med ændringsforslag og 
gik muligvis så langt, at han og Martinů ikke kunne blive enige. 
Tilsyneladende lagde Martinů manuskriptet væk, så snart det var 
færdigt. Det kostede desværre 40 års glemsel for musikken!

Violinkoncert nr. 1
Bohuslav Martinů

Bamberger Symfonikerne
Musikken
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Koncerten begynder typisk for Martinů i hyperaktiv stil. Ligesom 
Stravinskij flirter han med barokkens musikstil og giver solisten 
store udfordringer i det hurtige tempo. De mange tripelgreb, hvor 
violinisten spiller på tre strenge samtidig, giver satsen en rå karakter. 
Midtvejs i satsen kommer en melankolsk kontrast, der minder lidt om 
en folkemelodi. Til slut vender Martinů tilbage til det energiske ind-
ledningsstof og afrunder med en hidsig lille solokadence for violinen.

Andensatsen går i et langsommere tempo, og musikkens klangfarve er 
præget af blæserne. Satsen bygger på en sangbar melodi, der har træk 
af tjekkisk folkemusik. Der er faktisk en fornemmelse af hjemve over 
denne sats.

Den rolige skønhed går direkte videre til finalen, der har samme 
hurtige puls som førstesatsen, men ikke er så indædt i temperamentet. 
Energiniveauet stiger mod målstregen, bl.a. ved at Martinů laver 
 skarpe brud, hvor solisten træder frem alene.

Noderne til den glemte violinkoncert dukkede først op i 1960’erne,  
og i 1973 blev den uropført i Chicago. Da var Martinů for længst død 
og Samuel Dushkin en gammel mand, der ikke længere gav koncerter. 
I stedet var solisten Josef Suk, Tjekkoslovakiets kendteste violinist,  
der oven i købet var oldebarn af nationalkomponisten Dvořák. 

Det forsinkede gennembrud har også betydet, at Martinůs Violin-
koncert nr. 1 tilsyneladende aldrig har været opført i Danmark –  
før i aften.

Bamberger Symfonikerne
Musikken

Ti år efter at have 
skrevet violinkoncerten 
komponerede Martinů 
endnu en. Dengang 
vidste man ikke, at 
han havde skrevet 
andre koncerter, men 
i dag er de kendt som 
Violinkoncert nr. 1 og 2. 

Brahms’ nodepen flød let, da han skrev sin lyse Symfoni nr. 2 i løbet af 
en enkelt sommerferie. Det var sommeren 1877, som Brahms tilbragte 
ved Wörthersee i Østrig – hans foretrukne feriested, tæt ved grænsen 
til Italien og Slovenien. 

Det er en rigtig sommersymfoni, hvor musikken glider vidunderligt 
afsted. Brahms vidste godt, at han havde et image som alvorsmand, 
og at man nok forventede noget i stil med den mørke og anspændte 

Symfoni nr. 2
Johannes Brahms
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Symfoni nr. 1. For sjov skrev han til sin forlægger, at “den nye symfoni 
er så melankolsk, at partituret bør udgives med sørgerand!” 

Fra begyndelsen af første sats tager Brahms lytterne ved hånden og 
følger os gennem musikken. Der er ingen distance, og vi er nærmest 
hans fortrolige rejsekammerater, der nyder sommerdagene sammen 
med ham. 

Den landlige ro og skønhed er tydeligst i første sats, der vugger sig 
blidt i gang. Et af de bærende temaer i satsen er for øvrigt beslægtet 
den  melodi, man kalder ’Brahms’ Vuggevise’. Brahms havde skrevet 
 melodien knap ti år tidligere som en sang med klaverakkompagnement.  
I symfonien dukker temaet op i celloerne efter et par minutter. 

Den langsomme andensats udvikler sig overraskende komplekst. Igen 
er det celloerne, der præsenterer det smukke tema. Derefter får musik-
ken en mere grublende karakter og en højtidelighed, der understreges 
af basuner og tuba (det er kun i Symfoni nr. 2, at Brahms bruger tuba 
i orkestret). 

På Brahms’ tid var det almindeligt at klappe mellem satserne, men 
ved uropførelsen i Wien i 1877 klappede ingen efter denne sats – af 
respekt for musikken. 

Efter dybsindighederne virker tredje sats som et mellemspil i det fri. 
Et elegant intermezzo, hvor træblæserne træder frem som spillemænd 
med skalmejer, og hvor strygernes hurtige afsnit giver mindelser om 
folkedans. 

Ud af ingenting lister Brahms sidstesatsen i gang, og den vokser til 
at blive en af hans mest fejende finaler. Symfonien får en fantastisk 
livsbekræftende afslutning, og i de sidste minutter lægger messing-
blæserne et skinnende lag stråleglans på orkestret. En symfoni, 
der er et musikhistorisk bevis på, at alle har godt af en ordentlig 
sommerferie!

Brahms’ østrigske 
sommerferieby 
Pörtschach mindes 
hvert år komponisten 
med en Brahms 
Konkurrence sidst på 
sommeren.
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NY SÆSON 
MED  
DR SYMFONI 
ORKESTRET

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

Den 37-årige tjekke Jakub Hrůša har siden 2016 været chef-
dirigent for Bamberger Symfonikerne. Det er et orkester, han 
i mange år inden havde beundret. ”Orkestret repræsenterer 
alt, hvad man forstår ved begrebet orkesterkultur”, siger han. 
”Og fordi orkestrets rødder er i Prag, indånder vi den samme 
musikalske luft og har samme kulturelle baggrund. Vi er 
kunstnerisk og historisk meget tæt forbundne.”

Jakub Hrůša har tidligere dirigeret i Danmark – både i 
DR Koncerthuset og på Operaen – og efter planen skulle 
han i 2013 have tiltrådt stillingen som musikchef på Det 
Kongelige Teater. Den aftale blev på grund af nedskæringer 
afbrudt, inden den trådte i kraft.

I dag er Jakub Hrůšas karriere verdensomspændende. 
Han har gæstedirigeret de store orkestre i USA og Europa, 
bl.a. New York Filharmonikerne, Chicago Symfoniorkester 
og Concertgebouw Orkestret i Amsterdam. Denne sæson 
dirigerer han Berliner Filharmonikerne, San Francisco 
Symfoniorkester og München Filharmonikerne samt de 
mange koncerter med sit eget orkester i Bamberg. Han er 
også en flittig operadirigent, der bl.a. optræder på Pariser 
Operaen og på Covent Garden i London.

Jakub Hrůša har indspillet en hel dels albums. Med Berlins 
Radiosymfoniorkester har han i år udgivet et album med 
Bartók og Kodálys koncerter for orkester, og med Bamberger 
Symfonikerne har han kontrakt med det schweiziske plade-
selskab Tudor. Deres første udgivelse er Tjekkiets national-
værk Mit fædreland (Ma Vlast) af Smetana. 

Der er kun nogle få timers kørsel fra Jakub Hrůšas hjem i 
Prag til Bamberg i Tyskland. Blandt hans stærke interesser 
er musikken af landsmanden Bohuslav Martinů, og han er 
præsident for det Internationale Martinů Selskab.

•  Jakub Hrůša

•  Tjekkisk dirigent,  

født 1981 i Brno

•  Chefdirigent for Bamberger 

Symfonikerne siden 2016

•  1. gæstedirigent for Tjekkisk 

Filharmonisk Orkester og siden 

2017 desuden for Philharmonia 

Orkestret i London 

Fotograf: Andreas Herzau

Jakub Hrůša
Dirigent
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Frank Peter Zimmermann er en af sin generations førende 
violinister. Hans solokarriere begyndte allerede i 1980’erne, 
og gennem årene har han optrådt med alle de bedste orkestre 
i verden. 

Han har optrådt flere gange i DR Koncerthuset, senest i februar 
sammen med DR SymfoniOrkestret. I denne sæson er han 
Artist-in-residence (’huskunstner’) hos Dresdens Statskapel 
og giver også koncerter med bl.a. Berliner Filharmonikerne 
og Tjekkisk Filharmonisk Orkester (begge dirigeret af Jakub 
Hrůša), med Det Russiske Nationalorkester og med New 
York Filharmonikerne – et orkester, han meget ofte optræder 
sammen med.

Ved siden af de mange optrædener med orkester er Frank Peter  
Zimmermann en ivrig kammermusiker, især med sin egen 
Trio Zimmermann, som han har dannet med  bratsch isten 
Antoine Tamestit og cellisten Christian Poltéra. Han tager 
denne sæson også fat på et samarbejde med pianisten Martin 
Helmchen om de samlede violinsonater af Beethoven.

Frank Peter Zimmermann er født i Duisburg og begyndte at 
spille violin, da han var fem år. Som tiårig gav han sin første 
koncert. 

Blandt hans næsten 50 pladeindspilninger er et bredt udvalg 
af musik fra Bach til helt nye værker. Hans seneste udgivelse 
er et højt rost album med Sjostakovitjs to violinkoncerter, 
indspillet med Alan Gilbert og NDR Symfoniorkester. 

I mange år har Frank Peter Zimmermann spillet på en 
Stradivarius-violin fra 1711. Den var ejet af en investeringsbank, 
der lånte den ud til Zimmermann, men banken gik fallit og 
måtte sælge violinen. Prisen var uhyrlig, mere end Zimmermann 
kunne skaffe, men kulturministeren for delstaten Nordrhein-
Westfalen trådte i karakter og opkøbte violinen for på statens 
vegne at stille den til rådighed for Zimmermann, som på den 
måde blev genforenet med sit instrument.

Fotograf: Harald Hoffmann

Frank Peter Zimmermann
 Violin

•  Frank Peter Zimmermann

•  Tysk violinist, født 1965 i Duisburg

•  Verdensomspændende 

solistkarriere siden 1980’erne

Bamberger Symfonikerne
Solist
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Orkestret

Bamberger 
Symfonikerne

Bamberger Symfonikerne er et enestående orkester. Et tysk 
toporkester, hvis historie rammer lige ned i Europas hjerte. 
Det blev grundlagt efter 2. Verdenskrig af tyske musikere, der 
var flygtet eller forvist fra Tjekkiet. I den tjekkiske hovedstad 
Prag havde man haft en stor tysk minoritet med egne teatre 
og orkestre, men efter krigen måtte tyskerne forlade Tjekkiet. 

Musikerne fra det orkester i Prag, der hed Deutsches 
Philharmonie, slog sig ned i den bayerske by Bamberg,  
100 km fra den tjekkiske grænse. Det var en flugt – men det 
brød ikke sammenknytningen af bøhmisk og tysk kultur. 
Orkestrets rødder går faktisk helt tilbage til Mozarts tid: 
Dengang var det et teaterorkester, som i 1787 stod for ur-
opførelsen af Mozarts udødelige opera Don Juan.

Da Bamberger Symfonikerne i 1946 blev genfødt på den 
 anden side af grænsen, blev tyskeren Joseph Keilbert dets 
første chefdirigent. Han havde også været dirigent for 
 orkestret, da det før krigen havde hjemme i Prag. 

I dag har orkestret så en tjekkisk chefdirigent, Jakub Hrůša, som 
er Bamberger Symfonikernes 5. chefdirigent siden genfødslen. 

Blandt de mange betydelige dirigenter, der i øvrigt har 
arbejdet med orkestret gennem årene, er Herbert Blomstedt 
og Christoph Eschenbach, der i dag begge er orkestrets 
æresdirigenter.

Bamberger Symfonikerne var i 1956 på dets første turné til 
Norden. Orkestret er i det hele taget meget rejsende og tager 
på flere turnéer end nok noget andet tysk symfoniorkester. 
Det har optrådt i mere end 500 byer i 60 forskellige lande – 
fra Kina, Japan og Sydkorea til USA – og har hele ni gange 
været på turné til Sydamerika.

• Stiftet i 1946, men har rødder 

 tilbage til Mozarts tid 

• Siden 2016 er Jakub Hrů ša 

 chefdirigent

bamberger-symphoniker.de
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KONCERTMESTRE
Bart Vandenbogaerde, 1. koncertmester
Ilian Garnetz, 1. koncertmester
Harald Strauss-Orlovsky, 2. koncertmester
Aki Sunahara, 2. koncertmester
Mayra Budagjan, 2. koncertmester

Bamberger  
   Symfonikerne

VIOLIN I
Brigitte Gerlinghaus
Andreas Lucke
Boguslaw Lewandowski
Alfred Gschwind
Birgit Hablitzel
Sabine Lier
Thomas Jahnel
Michael Hamann
Dagmar Puttkammer
Sandra Marttunen
Berthold Opower
May-Britt Trunk
Angela Stangorra
Jueyoung Yang
Vakant

VIOLIN II
Raúl Teo Arias, 1. solo
Melina Kim-Guez, 1. solo
Geworg Budagjan, 2. solo
Miloš Petrović
Christian Dibbern
Jochen Hehl
Julie Wandres-Zeyer
Marek Pychal
Dorothee Klatt
Barbara Wittenberg
Hansjörg Krämer
Quinten de Roos
Michaela Reichel Silva
Vladislav Popyalkovsky
Julia Fortuna
Boris-Alexander Jusa
Minkyung Sul

BRATSCH
Lois Landsverk, 1. solo
Vakant, 1. solo
Branko Kabadaić, 2. solo
Katharina Cürlis
Raphael Lambacher
Martin Timphus
Mechthild Schlaud
Zazie Lewandowski
Christof Kuen
Wolfgang Rings
Christine Jahnel
Yumi Nishimura
Wolfram Hauser
Paulina Riquelme
Wakana Ono

CELLO
Matthias Ranft, 1. solo
Ulrich Witteler, 1. solo
Indrek Leivategija, 2. solo
Nikola Jovanović
Achim Melzer
Markus Mayers
Eduard Resatsch
Katja Kuen
Verena Obermayer
Lucie de Roos
Tobias Tauber
Marius Urba

KONTRABAS
Stefan Adelmann, 1. solo
Georg Kekeisen, 1. solo
Orçun Mumcuoglu, 2. solo
Christian Hellwich
Luuk Godwaldt
Mátyás Németh
Tim Wunram
Jakub Fortuna
Jan Rosenkranz

FLØJTE
Ulrich Biersack, 1. solo
Daniela Koch, 1. solo
Timea Acsai
Ursula Haeggblom

OBO
Barbara Bode, 1. solo
Andrey Godik, 1. solo
Yumi Kurihara
Zsófia Magyar
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KLARINET
Günther Forstmaier, 1. solo
Christoph Müller, 1. solo
Michael Storath
Christian Linz

FAGOT
Alexei Tkachuk, 1. solo 
Vakant, 1. solo
Chih-Ti Wang
Ulrich Kircheis

HORN
Christoph Eß, 1. solo
Andreas Kreuzhuber, 1. solo
Peter Müseler
Elisabeth Kulenkampff
Swantje Vesper
William Tuttle
Wolfgang Braun
Hasko Kröger

SLAGTØJ
Jens Herz, 1. solo
Johann Michael Winkler

TROMPET
Lutz Randow, 1. solo
Markus Mester, 1. solo
Thomas Forstner
Till Fabian Weser
Johannes Trunk

TROMBONE
Johann Voithofer, 1. solo
Angelos Kritikos, 1. solo
Stefan Lüghausen
Christoph Weber
Volker Hensiek

TUBA
Heiko Triebener

PAUKER 
Robert Cürlis, 1. solo
Holger Brust, 1. solo Fotograf: Andreas Herzau
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ORKESTERBESTYRELSE
Luuk Godwaldt 
Markus Mayers
Christoph Müller
Berthold Opower
Martin Timphus

MANAGEMENT TEAM
Marcus Rudolf Axt, direktør for Bamberger Symfonikerne
Christian Schmölder, administrationschef
Markus Karl Stratmann, orkesterchef
Wolfgang Liehr, producent
Franziska Burr, personlig assistent for direktør og chefdirigent 
Ronja Günther, administration – børn og unge
Jutta Friedrich, administrator
Uschi Weiss, tour manager
Rosemarie Bachsteffel, økonomichef
Karin Wiltschke, økonomiassistent
Thomas Luck, bibliotekar/regissør
Heinz Neuwirth, bibliotekar
Lothar Balik, regissør
Thomas Albrecht, regissør

Bamberger Symfonikerne
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Lad os holde kontakten  
Gå ikke glip af nyheder og gode tilbud fra DR SymfoniOrkestret! 
Tilmeld dig DR Koncerthusets nyhedsbrev på drkoncerthuset.dk

 NYHED! Tilmeld dig via sms 
 Du kan også tilmelde dig nemt ved at sende en sms til 1980  
med teksten ”DRKH tilmeld” efterfulgt af din e-mailadresse.

Har du tidligere været tilmeldt nyhedsbrevet, men modtager det ikke længere?
For at leve op til de nye EU-krav om databeskyttelse har vi opdateret vores medlems- 
betingelser, så det er nødvendigt at tilmelde sig igen.

        Følg os facebook/drsymfoniorkestret
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drkoncerthuset.dkDR Koncerthuset
Ørestads Boulevard 13 2300 Kbh S
Tlf.: 35 20 62 62
e-mail: drkoncerthuset@dr.dk

HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET

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

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.


