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Fredag 28. september kl. 19.30 
Lørdag 29. september kl. 19.30 
 
DR Koncerthuset  
Koncertsalen
 
DR SymfoniOrkestret 
DR KoncertKoret
 
Lorenzo Viotti 
dirigent
 
Bart Van Reyn 
korsyngemester
 
Patricia Petibon 
sopran
 
Soo-Jin Hong 
koncertmester
 
Fredagskoncerten sendes 
direkte i P2 Koncerten og  
genudsendes søndag  
30. september kl. 12.15.   
 
 
 
 

     
 
Koncerterne optages til TV  
og sendes på DR K søndag  
14. oktober (Poulenc) og  
søndag 11. november (Ravel). 
 
Mød musikken 
Der er koncertintroduktion  
kl. 18.30/14.00 i koncertsalen  
med P2-værten Rie Koch, der 
fortæller om programmet  
og interviewer medvirkende 
ved koncerten.
 
I koncertpausen vil der være 
cd-salg i foyeren, hvor  
Patricia Petibon signerer. 
 

Viotti & Ravel
Program

Musikteknik: Mikkel Nymand
Produktionsledere: Jakob Helmer Mørck & Cecilie Honoré
Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Kunstnerisk leder for DR Koncertkoret: Michael Emery
Producent: Henrik Overgaard Kristensen
Producer: Bernhard Güttler 

FRANCIS POULENC (1899-1963) 
Gloria, G dur, FP 177 (1959) 
 
 I Gloria 
 II Laudamus te 
 III Domine Deus 
 IV Domine fili unigenite 
 V Domine Deus, Agnus Dei 
 VI Qui sedes ad dexteram Patris 
 
Varighed: ca. 30’ 

 
PAUSE (30’) ca. 20.05

 
 

MAURICE RAVEL (1875-1937) 
Daphnis et Chloé (1912), ballet i 1 akt bestående af 3 tableauer 
 
Tableau I (Une prairie a la lisiére d’un bois sacré) 
(En eng i udkanten af en indviet skov) 
 I Introduction et danse religieuse 
 II Danse générale 
 III Danse grotesque de Dorcon 
 IV Danse légére et gracieuse de Daphnis 
 V Danse de Lycéion 
 VI Nocturne. Danse lente et mystérieuse des Nymphes 
 
Tableau II (Camp des pirates) 
(Piraternes lejr) 
 VII Introduction 
 VIII Danse guerrière 
 IX Danse suppliante de Chloé 
 
Tableau III (Paysage du première 1er tableau,  
a la fin de la nuit) 
(Landskab som i første tableau, natten er ved at være forbi) 
 X Lever du jour 
 XI Pantomime (Les amours de Pan et Syrinx) 
 XII Danse générale (Bacchanale) 
 
Varighed: ca. 60’ 
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Velkommen til en koncert, som vi i DR SymfoniOrkestret og DR Koncert-
Koret har set frem til længe. Ikke bare fordi vi har to fremragende gæste-
kunstnere med os på scenen her i Koncertsalen, men fordi vi med denne 
koncert kan fejre en ganske særlig musikalsk fødselsdag.

Godt nok er det ikke torsdag i dag – men alligevel kan vi fejre, at det  
er præcis 85 år siden, at DR afholdt den allerførste Torsdagskoncert.  
Det foregik 28. september 1933, og formålet var dengang som nu public 
service i reneste form: at den klassiske musik skal ud til alle, og at den  
skal have højst mulige kvalitet. 

At Torsdagskoncerterne er en tradition, som lever og blomstrer i bedste 
velgående her i vores moderne, fortravlede tid, er næppe tilfældigt. Jeg tror, 
at vi mennesker har et dybt behov for at mødes om oplevelser, som på én 
gang rammer vore sanser her og nu og samtidig løfter os langt ud af hver-
dagen. Det formår den store, symfoniske musik bedre end nogen anden 
kunstart – og i dag har vi mere brug for musikken end nogensinde før.

Alle kan være med, når DR SymfoniOrkestret inviterer til Torsdagskoncert  
her i Koncertsalen. Med tidens skarpeste mikrofoner og kameraer deler 
vi musikken og sangen med alle danskere, som vil en tur ind i musikkens 
verden – både direkte via livestream på drsymfoniorkestret.dk og i TV på 
DR K. Med sine dygtige værter er P2 med til at præsentere musikken for  
de godt 100.000 af danskere, som hver uge følger Torsdagskoncerterne 
i radioen – og millioner kan lytte med, når koncerterne transmitteres 
 internationalt via EBU-netværket.

At den største kunst og den nyeste teknologi skal gå hånd i hånd er del af den 
oprindelige tanke bag Torsdagskoncerterne, og netop den cocktail har uden 
tvivl været med til at sikre, at traditionen står så stærkt i dag. I DR Symfoni-
Orkestret er vi både stolte og taknemlige for at bære traditionen videre – og 
vi er sikre på, at den store, symfoniske musik vil leve langt ind i fremtiden.

God fornøjelse!

Kim Bohr
Chef for DR Kor & Orkestre
og DR Koncerthuset

Kære publikum

Viotti & Ravel
Velkomst
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Torsdagskoncerterne  
i 85 år

Musik har været en bærende søjle i DR’s eksistens lige siden grund-
læggelsen i 1925. Dengang bestod orkestret af bare 11 musikere, og  
det siger sig selv, at det ikke var mægtige symfonier, der blev spillet. 
Der var for øvrigt slet ingen koncertsal, men kun et lille radiostudie  
på 3. sal i Købmagergade.

Men musik skortede det ikke på. Der blev transmitteret levende  
musik med ’Radioorkestret’ flere gange dagligt, bl.a. en let eftermiddags - 
 koncert ved te-tid. Publikum havde ikke adgang til koncerterne, 
for musikerne sad i forvejen på lårene af hinanden i det lille studie. 
 Hovedformålet var at spille for radiolytterne – sådan var det dengang, 
og sådan er det nu. På den måde når den klassiske musik ud til det 
største publikum, der er i Danmark.

I 1933 var orkestret vokset til 55 mand. Derfor kunne man tage fat 
på den ambitiøse plan om at transmittere en rigtig symfonikoncert 
hver torsdag aften. Det foregik i Stærekassen, Det Kongelige Teaters 
 mindste teatersal, som var blevet overdraget til radioens brug. 

Ved den allerførste Torsdagskoncert 28. september 1933 var den 
verdensberømte violinist Nathan Milstein solist i Tjajkovskijs Violin-
koncert, og den russiske stjernedirigent Nicolai Malko dirigerede bl.a. 
Ravels Bolero. Orkestret havde ingen formel chefdirigent, men Malko 
dirigerede ni koncerter den første sæson, og i vor tid hædres han som 
en faderfigur af DR SymfoniOrkestret med verdens førende dirigent-
konkurrence, Malko Konkurrencen. 

Det musikalske niveau var bemærkelsesværdigt højt allerede i 1933, 
og Torsdagskoncerten blev hurtigt etableret som det tidspunkt, hvor 
man kunne høre landets bedste symfonikoncerter, ofte med besøg af 
internationale solister og dirigenter.

Af Jens Cornelius & 
  Cecilie Rosenmeier
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Efter 85 år er DR’s Torsdagskoncerter stadig ”Festaftenener, som alle 
med Lyst og sikker Forventning stiller ind til”. DR SymfoniOrkestret har 
i dag 106 musikere ansat. Det er dobbelt så mange som ved den første 
Torsdagskoncert i 1933 – og ti gange så stort som det spæde ensemble, 
der sad på lårene af hinanden i Købmagergade og spillede let musik 
til te-tid. Der er kort sagt sket en enorm udvikling – kunstnerisk såvel 
som teknologisk – og orkestrets niveau har aldrig været højere end nu. 

Lige som orkestret selv er publikum til Torsdagskoncerterne også 
vokset markant gennem årene – og det samme gælder mængden af 
abonnenter, som vælger at følge DR SymfoniOrkestret gennem hele 
sæsonen fra deres egen, faste plads i DR Koncertsalen. Med andre ord 
er den i bund og grund uforandrede 85-års fødselar lige så spillevende 
i dag som ved den allerførste koncert – på trods af, eller måske netop i 
kraft af, at flere danskere end  nogensinde følger med hjemmefra, når 
Torsdagskoncerterne transmitteres i de bedste lyd- og billedformater.

”Torsdags-Koncerterne er Festaftenener, som alle med Lyst og sikker 
 Forventning stiller ind til”, skrev Berlingske Tidende. Torsdagskoncerterne  
blev simpelthen et begreb, og efter få år blev der endda skrevet en 
 grammofonslager med denne tekst, der priser Torsdagskoncerterne  
og al den glæde, de medfører:

Vi mødes til Torsdagskoncerten
og lytter til sang og musik.
Fra 8. række jeg møder dit blik
og glemmer så hele verden.
Musikken er dejlig, det er den,
men du er dog dejligst, min ven!
Vi mødes til Torsdagskoncerten.
Lad det snart blive torsdag igen.

Det var Orla Fjeldhoff 

(musik) og Carl Viggo 

Meincke (tekst), 

der i 1937 vandt 

Statsradiofoniens årlige 

konkurrence om at 

skrive en ’Lyttervals’ 

med ’Vi mødes til 

Torsdagskoncerten’.

Foto: DR Arkiv

Den allerførste Torsdags koncert 
i Stærekassen 28. september 
1933 med  Nicolai Malko på 
dirigentpodiet.
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Et stort, spontant og kulørt stykke kristen musik fra 1960. Der var ikke 
mange komponister, der skrev sådan dengang, men Francis Poulenc 
var altid sig selv. Umiskendelig og original.

Poulenc havde som ung kunstner i mellemkrigstiden boltret sig i 
musikalske provokationer. Han stod for en ny og ukendt frækhed, 
altid med glimt i øjet og ofte med erotiske undertoner. Men hans liv 
ændrede sig i 1936, da en god ven blev dræbt i en voldsom bilulykke. 
Farten og fremdriften, der havde været det vigtigste for Poulencs 
generation, viste sig at være dødelig, og Poulenc begyndte med sine 
egne ord ”at blive tiltrukket af det åndelige liv.”

Han fik genvakt sin katolske barnetro og begyndte parallelt med 
sin koncertmusik at skrive religiøse værker. Ikke som en omvendt 
kristen, men som et menneske, der forliger sig med at have troen med 
i sin bagage. Det passede meget fint med hans grundindstilling, der 
paradoksalt var temmelig klassisk. I sin musik spiller Poulenc bold med 
fortiden, måske som et håb om at finde en lysere og gladere verden. 

Poulencs tonesprog er et af de lettest genkendelige fra det 20. århundrede. 
Han har en evindelig humoristisk sans og et instinktivt behov for at 
drille, men han har også en manglende angst for det sentimentale. 
”Halv munk, halv bandit”, blev han kaldt af en fransk musikanmelder, 
og det var Poulenc nok ikke helt utilfreds med. Han påpegede selv, at 
hans ’gademusik’ viste ham fra sin mest oprindelige side. 

Typisk for hans musik er også de regelmæssige, korte fraser, der er 
gennemsyret af melodier, men som regel afsnubbet eller drejet af led. 
Musikken farver han med bevidst malplacerede og ’jazzy’ akkorder, 
der i et højstemt værk som Gloria giver en helt speciel forbindelse 
mellem krop og sjæl, mellem jord og himmel. 

Teksten til Gloria er på latin og stammer fra den katolske gudstjeneste,  
hvor den indgår i højmessen. På dansk begynder teksten med  
”Ære være Gud i det høje”. Poulenc inddeler teksten i seks afsnit, som 
skifter mellem udadvendte lovprisninger og indadvendte, rugende afsnit. 

Af Jens Cornelius

Gloria
Francis Poulenc
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Første del, Gloria, begynder med brillante fanfarer. Næste del, 
Laudamus te (Vi lover dig), er den mest ’crazy’ sats med hoppende 
cabaret-rytmer og en afslutning, der kunne fungere fint i Melodi Grand 
Prix. Poulenc sammenlignede satsen med en berømt 1500-tals fresko i 
Firenze, hvor man ser en flok engle, der rækker tunge af hinanden!

Så kommer den første af værkets to store sopransoloer. Domine 
Deus (Herre vor Gud) er en næsten grædende bøn til Vorherre. 
Som kontrast følger Domine Fili unigenite (Herre, du enbårne 
søn), en kraftig korsats, hvor orkestrets insisterende tema repeteres 
på klovneagtig facon af en trompet. Pendulet svinger tilbage til 
det inderlige med sopranens næste solo, Domine Deus, Agnus Dei 
(Herre vor Gud, Guds lam). Et uforglemmeligt tema, hvis skæve, 
himmelstræbende melodi kun Poulenc kunne finde på.

Til slut mødes alle i Qui sedes ad dexteram Patris (Du som sidder ved  
Gud faders højre hånd), en vision om Himmelens magt. Det indledes  
med enstemmig sang, tilsat trompetfanfarer, som blændet af den 
majestætiske storhed. Men selv her viser eftertanken sig, når sopranen  
vender tilbage og får lov til at synge det afsluttende – og meget 
personlige – ”Amen”. I det allersidste øjeblik helt alene med sin tro.

Gloria blev uropført af 

Boston Symfoniorkester 

i 1960, og der er i 

bedste forstand noget 

amerikansk over den 

udadvendte stil og de 

store melodier.

Ravel fik i 1909 bestilling på at skrive en ballet. Han var ikke nogen  
hurtig komponist, så der gik tre år, før musikken var færdig. Bestillingen 
kom fra det legendariske balletkompagni Ballets Russes, der med base 
i Paris skabte tidens mest spektakulære opsætninger.

Balletkompagniets leder, Sergej Diaghilev, havde planlagt at Daphnis 
og Chloé skulle leve op til kompagniets skelsættende balletter Ildfuglen  
og Petrusjka med musik af Stravinskij. Ravels ballet blev da også 
overdådig. Faktisk næsten alt for overdådig. “Det er et mester værk, 
men det er ikke en ballet!”, sagde Diaghilev, og han fik ret. Daphnis og 
Chloé har fundet sin plads i koncertsalen som et af det 20. århundredes 
smukkeste og mest berusende orkesterværker. Som danseforestilling 
har den derimod aldrig bidt sig fast.

Daphnis og Chloé
Maurice Ravel
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Handlingen bygger på en antik græsk fortælling fra det 2. århundrede. 
Digteren hedder Longus, og hans smukke historie er en klassiker fra 
den antikke litteratur. Historien drejer sig kort fortalt om den unge 
hyrde Daphnis, der forelsker sig i den smukke hyrdinde Chloé. De 
forelsker sig i hinanden på den mest poetiske og ungdommelige måde. 

Daphnis har en rival, den tåbelige Dorcon (hvis klodsede tema spilles 
af fagotterne). De to unge mænd konkurrerer om Chloé i en danse-
duel, men efter at Daphnis har sejret, bliver Chloé bortført af en flok 
pirater. Daphnis kan ikke stille andet op end at bede guderne om at 
frelse hans elskede.

Anden del af balletten foregår i piraternes lejr, hvor Chloé må under-
kaste sig og tvinges til at underholde skurkene med dans. Inden det 
udvikler sig endnu værre, griber hyrdeguden Pan ind og redder hende. 
Piraterne flygter i rædsel.

Som ballettens finale følger i tredje del en betingelsesløs hyldest til 
kærligheden. Til tonerne af den mest storslåede solopgangsmusik 
knæler Daphnis og Chloé ved nymfernes alter, mens skarer af unge 
mænd og kvinder fejrer den lykkelige fremtid med ekstatisk dans.

Det er altså ikke nogen indviklet handling. Alt ånder den mest utrolige 
skønhed, og det drejer sig om kærlighed fra start til slut. Daphnis og 
Chloé er da også noget af den mest erotiske orkestermusik, der nogen-
sinde er skrevet! De sensuelle rutsjeture i orkestrets glitrende klange 
og de svulmende, ordløse udbrud fra koret er lige så utilslørede, som 
mennesket Ravel selv var tilknappet og privat.

Ravel brugte lang tid på at udtænke musikken, og derefter var der 
ingen grænser for, hvor længe han kunne sidde og finpudse detaljerne 
i partituret. Den helt fantastiske ’polish’ i hans musik er et resultat af 
et yderst raffineret, men benhårdt skrivebordsarbejde. Han lavede 
også et par suiter med korte uddrag af balletten, men det er den fulde, 
timelange udgave af musikken, der viser Daphnis og Chloé som hans 
største og mest suveræne mesterværk.

Daphnis og Chloé er et af 

de allerførste klassiske 

værker, hvor koret skal 

synge ’uh’ og ’ah’ i 

stedet for rigtige ord.
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FRANCIS POULENC: GLORIA 
Af Den katolske Kirkes messetekst 

I Gloria 
Chœur:
Gloria in excelsis Deo! 
et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis. 

II Laudamus te 
Chœur:
Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te! 
Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. 

III Domine Deus 
Soprano Solo. Chœur:
Domine Deus, rex cœlestis, 
Deus Pater omnipotens. 

IV Domine Fili unigenite 
Chœur:
Domine Fili unigenite, 
Jesu Christe! 

V Domine Deus, Agnus Dei 
Soprano Solo. Tenore Solo. Chœur:
Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris, 
Domine Deus Rex cœlesti. 
Qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram. 

VI Qui sedes ad dexteram Patris 
Soprano Solo. Chœur:
Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis. 
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, 
Jesu Christe, 
cum Sancto Spirito in gloria Dei Patris. 
Amen. 

I Gloria 
Kor:
Ære være Gud i det høje, 
og fred på jorden 
for mennesker med god vilje. 

II Vi lover dig 
Kor:
Vi lover dig, vi velsigner dig. 
Vi tilbeder dig, vi lovpriser dig. 
Vi takker dig 
for din store herlighed. 

III Herre vor Gud 
Sopransolo. Kor:
Herre vor Gud, himmelske konge, 
Gud, almægtige Fader. 

IV Herre, du enbårne Søn
Kor:
Herre, du enbårne Søn 
Jesus Kristus. 

V Herre, vor Gud 
Sopransolo. Tenorsolo. Kor:
Herre, vor Gud, Guds Lam, 
Faderens Søn.
Herre vor Gud, himmelske konge. 
Du, som borttager verdens synder, 
tag imod vor bøn. 

VI Du, som sidder ved Faderens højre
Sopransolo. Kor:
Du, som sidder ved Faderens højre hånd, 
forbarm dig over os. 
Thi du alene er hellig, 
du alene er Herre, 
du alene den højeste, 
Jesus Kristus, 
med Helligånden i Gud Faders herlighed. 
Amen. 

FRANCIS POULENC: GLORIA 
Af Den katolske Kirkes messetekst 
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Den bare 28-årige schweizer Lorenzo Viotti er et af Europas 
største dirigenttalenter. Det er kun tre år siden, han bestod sin  
eksamen fra konservatoriet, men han har taget DR Symfoni-
Orkestret med storm, og det er i aften 3. gang, han optræder 
i Koncerthuset. Ved sit seneste besøg i december dirigerede 
han orkestrets store Nytårsgalla. 

Lorenzo Viotti kommer fra Lausanne, er opvokset i Frankrig 
og uddannet i Tyskland. Han er søn af den alt for tidligt  afdøde  
dirigent Marcello Viotti (1954-2005), der dirigerede 
DR SymfoniOrkestret ved flere Torsdagskoncerter. Lorenzo 
Viotti blev i første omgang uddannet som slagtøjsspiller. 
Inden han skiftede til dirigentfaget, spillede han slagtøj i 
forskellige orkestre, bl.a. i Wiener Filharmonikerne.

Som dirigentstuderende var han så privilegeret at blive 
assistent for et par store mestre, Mariss Jansons og Bernard 
Haitink. Han fik sit gennembrud i 2015, da han vandt hele tre 
store dirigentkonkurrencer, bl.a. ved Salzburg Festspillene. 

Den slags opvisning giver engagementer, og Lorenzo Viotti 
har allerede dirigeret mange af Europas allerbedste symfoni-
orkestre som f.eks. Concertgebouw Orkestret i Amsterdam, 
Det Franske Nationalorkester, Gewandhaus Orkestret i 
Leipzig og Dresdens Statskapel. Han har også dirigeret i flere 
operahuse, bl.a. på Semper Operaen i Dresden og Venedigs 
legendariske La Fenice. 

Lorenzo Viotti har netop tiltrådt sin første chefdirigentstilling, 
som er hos Portugals førende symfoniorkester, Gulbenkian 
Orkestret. Forude venter gæsteoptrædener med Wiener 
Filharmonikerne og på Metropolitan Operaen i New York. 
Samt flere koncerter med DR SymfoniOrkestret!

•  Lorenzo Viotti

•  Schweizisk dirigent,  

født 1990 i Lausanne

•  Chefdirigent for Gulbenkian 

Orkestret i Lissabon

Fotograf: Márcia Lessa

Lorenzo Viotti
Dirigent
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Når den franske sopran Patricia Petibon går på scenen, 
kommer man i selskab med en af verdens bedste sangerinder. 
Hun er en kæmpe personlighed, der bruger sin virtuose tek-
nik og store udstråling til at skabe uforglemmelige øjeblikke. 
For hendes mange fans rundt om på kloden er hun ganske 
enkelt et fænomen. En fransk astronom har endda opkaldt 
en asteroide efter hende!

Patricia Petibon blev faktisk sangerinde ad omveje. Først 
studerede hun billedkunst og tog derefter en bachelorgrad i 
musikvidenskab, inden hun blev optaget på konservatoriet i 
Paris. Talentet var åbenlyst, og hun vandt i 1995 konservato-
riets førstepræmie.

Hun begyndte sangkarrieren i det franske barokensemble 
Les Arts Florissants, og store barokdirigenter som Nikolaus 
Harnoncourt og William Christie påvirkede hende stærkt. 
”De lærte mig at fortolke musikken på min egen måde”, siger 
hun selv. ”Jeg bryder mig ikke om æstetisk ensartethed eller 
overfladisk skønhed.”

Barokmusik og opera fra 1700-tallet er noget af et speciale  
for Patricia Petibon. Men hun har også bredt sit talent ud til  
andre typer musik, f.eks. Alban Bergs ekspressionistiske opera  
Lulu. Og ikke mindst har hun udviklet sine egne og meget 
originale soloprogrammer, hvor hun med stor fantasi blander 
musik fra flere århundreder og forskellige genrer.  

Patricia Petibon optrådte første gang i Skandinavien i 2013, 
hvor hun gav koncert med DR SymfoniOrkestret, og hun har   
siden optrådt flere gange i København og Aarhus. Blandt 
 hendes mange indspilninger er Poulencs Gloria, som hun har 
lavet sammen med Orchestre de Paris og dirigenten Paavo Järvi. 

Fotograf: Felix Broede

Patricia Petibon
Sopran

•  Patricia Petibon

•  Fransk sopran, født 1970 i Loiret
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DR SymfoniOrkestret

I selskab med DR SymfoniOrkestret kan alle danskere opleve den 
store, symfoniske musik – enten ’live’ i DR Koncerthuset eller trans-
mitteret på radio, tv og internet. Orkestret har været DR’s musikalske 
flagskib lige siden grundlæggelsen i 1925, og i dag er orkestret i inter-
national klasse med italienske Fabio Luisi som chefdirigent. 

Hver sæson rejser DR SymfoniOrkestret på en stort anlagt udlands turné,  
hvor de spiller i nogle af verdens fineste koncert sale. De seneste år har  
orkestret bl.a. optrådt i Carnegie Hall i New York, Filharmonien i Berlin  
og Londons Royal Albert Hall. I forrige sæson var DR SymfoniOrkestret  
på turné til USA, hvor anmelderne bl.a. skrev om “vibrerende, dyna miske  
opførelser” og “muskuløse og imponerende fortolkninger”. I foråret 
gik turen til Kina, og i denne sæson venter to ugers turné til Japan, 
hvor orkestret er inviteret til at spille i en række af landets fornemste 
koncertsale.

DR SymfoniOrkestret

drsymfoniorkestret.dk

Fotograf: Per Morten Abrahamsen
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DR KoncertKoret blev grundlagt i 1932 af dirigenten Mogens Wöldike 
som Statsradiofoniens Madrigalkor. Siden omdøbtes koret til Radiokoret,  
og i 2009 fik det sit nuværende navn.

DR KoncertKoret består af 74 sangere og har vundet stor international  
anerkendelse inden for stort set alle genrer og epoker af den klassiske 
musik. Som regel optræder koret sammen med DR SymfoniOrkestret, 
men gennem tiden har DR KoncertKoret også optrådt sammen med 
en række andre danske og internationale orkestre, ligesom de af og til 
kan opleves alene på scenen i a cappella kormusik.

Siden 2016 har den belgiske dirigent Bart Van Reyn været fast ’synge-
mester’ for DR KoncertKoret. Han har tidligere arbejdet med en lang 
række europæiske kor og vokalensembler, herunder BBC Singers og 
Berlins Radiokor.

DR KoncertKoret

’Syngemester’ er 

gammel betegnelse 

for en sanglærer eller 

leder af en sangskole. 

Betegnelsen bruges 

stadig på bl.a.  

Det Kgl. Teater og i DR. 

Syngemesteren står for 

korets indstudering af 

nyt repertoire.

Viotti & Ravel
DR KoncertKoret

Fotograf: Agnete Schlichtkrull
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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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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



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.

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


