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Velkomst

Verden er fuld af musik. Noget siger os mere end andet. Noget 
siger os så meget, at det smelter ind i vores liv. Bliver en del af 
vores personlige fortælling. Da DR P2 for fem år siden lancerede 
Klassisk Top 50, blev vi slået bagover af alle de fortællinger, der 
dukkede op, når vi bad folk pege på hvilket stykke musik, de 
synes allerbedst om. Det var minder fra store livsbegivenheder, 
men også beskrivelser om det liv, der ligger inde i selve musik-
ken. Oplevelserne med at rejse ind i et værk for at udforske det 
og udfordre det igen og igen. 
 
Top 50-serien omfatter nu lister med filmmusik, danske sange, 
opera og musicals. I år har vi inviteret til at nominere klassiske 
favoritter, og når man ser de flere end 2500 historier og nomine-
ringer, der er kommet ind på dr.dk/top50, står det klart: Musik 
er simpelthen noget af det bedste vi mennesker nogen sinde 
har fundet på!
 
Tak for alle jeres bidrag. I aften vil vi dele glæden ved alletiders 
musik og fejre de klassiske værker, som flest danskere lige nu 
sætter højest.     

Rigtig god fornøjelse.
 
Birgitte Schmidt Andersen
Redaktionsleder, P2

 Kære  
publikum

Find listen og fortællingerne på dr.dk/top50
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Værter

Vært

Mathias Hammer 
P2-vært Mathias Hammer kan dette efterår høres i programmerne 
Hammer og Cilius, Hej P2 og P2 Koncerten, hvor han blandt andet  
præsenterer DR SymfoniOrkestrets Torsdagskoncerter. Han står også  
bag podcast-serierne På opdagelse i Carl Nielsens symfonier og 
 Efterklange af Niels W. Gade, der var nomineret til de internationale  
radiopriser Prix Europa og Prix Italia.

På TV er Mathias holdkaptajn i Den Klassiske Musikquiz, ligesom han 
var vært på DR K’s Orkestret flytter ind og fællessangsmaratonet Live fra 
Højskolesangbogen.

Mathias har et alsidigt virke som musikformidler, scenevært og foredrags-
holder. Han er arrangør og akkompagnatør til fællessang aftener og sidder 
i udvalget, der reviderer den kommende udgave af Højskolesangbogen.

Mathias er uddannet pianist med debut fra Det Jyske Musik-
konservatoriums solistklasse i 2011.

Fotograf: Carsten Wolf Andersen

Vært

Stine Rosengren  
P2-vært Stine Rosengren kan høres hver søndag formiddag i programmet  
Stines Søndag, hvor hun taler med aktuelle kultur gæster om glæden 
ved klassisk musik. Desuden danner hun hver uge makkerskab med 
musicalperformeren Silas Holst i programmet The Sound of Musical. 
Hun har tidligere arbejdet som klassisk DJ, hvor hun gerne mixer klas-
sisk med andre genre i bl.a. P2-programmerne Natsværmeren, Domino 
og P2 Morgenmusik. 

Stine er selv operasanger og musicalperformer og har desuden mange 
opgaver som scenevært og konferencier ved shows og  prisuddelinger. 
Hun er medlem af Reumert-juryen.

Stine er uddannet sanger fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 
2003 og fagjournalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 2012.

Fotograf: Michelle Berg
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Dirigent & solister

Klarinet

Johnny Teyssier 
Den fransk-amerikanske klarinettist Johnny Teyssier blev i 2016 udnævnt  
til DR SymfoniOrkestrets soloklarinettist, efter at han havde været 
ansat i bl.a. Malmø Symfoniorkester og Minnesota Operaens orkester. 

Johnny begyndte at spille klarinet som 11-årig og blev som 17-årig 
 optaget på det berømte Curtis Institute of Music i Philadelphia, inden 
han afsluttede sine studier på Colburn School i Los Angeles.  

Som solist har Johnny Teyssier spillet koncerter over det meste af USA 
og Europa, og han er også en entusiastisk kammermusiker. Han har bl.a.  
grundlagt trioen Sixth Floor Trio, en gruppe som udforsker forskellige 
musikalske stilarter som bl.a. klezmer, bluegrass, rock og tidlig musik 
gennem både improvisation og nye, originale arrangementer.

Fotograf: Per Morten Abrahamsen

Dirigent

Brad Lubman  
Den amerikanske dirigent og komponist Brad Lubman er en fast 
gæst hos de tyske radioorkestre Bayerns Radiosymfoniorkester, NDR 
Symfoniorkester og WDR Symfoniorkester, og dirigerer  desuden 
berømte orkestre som f.eks. Concertgebouw Orkestret, Den Franske 
Radios Filharmoniske Orkester og Shanghai Symfonikerne.

Sidste sæson var Brad Lubman huskunstner for den fornemme 
østrigske Grafenegg Festival, hvor han bl.a. dirigerede uropførelsen 
af sit eget værk Reflections. I det hele taget er Brad Lubman en 
ivrig fortolker af moderne musik og har arbejdet med førende 
specialensembler som London Sinfonietta og Klangforum Wien, 
ligesom han selv har stiftet newyorker-gruppen Ensemble Signal.

Brad Lubman har medvirket på en lang række cd-indspilninger for 
anerkendte pladeselskaber som Harmonia Mundi, BMG/RCA og 
Cantaloupe og er bl.a. blevet hædret med den franske cd-udmærkelse 
Diapason d’Or.

Fotograf: Peter Serling
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Solister

Klaver

Per Salo 
Per Salo har siden 1989 været pianist i DR SymfoniOrkestret, hvor 
han også fungerer som organist og cembalist. Han er uddannet i både 
Danmark, USA og Italien, og er meget aktiv som både solist og kammer-
musiker, specielt inden for ny musik. Han har uropført talrige danske 
værker, hvoraf mange er skrevet specielt til ham, bl.a. Per Nørgårds 
 Klaverkoncert, som han har opført i bl.a. England, Finland og Sydkorea.
 
Sammen med Christina Åstrand har Per Salo indspillet danske violin-
sonater af Carl Nielsen, Niels W. Gade og Kuhlau og en internationalt 
anmelderrost cd og dvd med bl.a. Ravels violinsonate. 

Sammen med hornisten Jakob Weiding danner Per Salo og Christina 
Åstrand desuden Den Danske Horntrio.

Fotograf: Per Morten Abrahamsen

Violin

Christina Åstrand  
Christina Åstrand begyndte at spille violin som 4-årig efter Suzuki- 
metoden og blev som 13-årig optaget på Det jyske Musikkonservatorium 
som en af de yngste studerende nogensinde.

I 1993 vandt Christina stillingen som koncertmester for DR Symfoni-
Orkestret, og gennem alle sine år i orkestret har hun formået at fastholde 
sin position som en af Skandinaviens førende violinsolister.

Christina Åstrand gør en stor indsats for at udbrede kendskabet til 
dansk musik, både som solist og kammermusiker. Hun har indspillet 
en lang række værker af bl.a. Niels W. Gade, Friedrich Kuhlau og Carl 
Nielsen, og mange nulevende danske komponister har skrevet værker 
specielt til hende.

I det hele taget er Christina Åstrand ekspert i ny musik, og i næste 
sæson skal hun uropføre og indspille et nyt værk af komponisten Allan 
Gravgaard Madsen sammen med DR SymfoniOrkestret og pianisten 
Per Salo, der både er hendes mand og duopartner.

Fotograf: Per Morten Abrahamsen
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 DR SymfoniOrkestret & DR KoncertKoret

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 ’syngemester’ 
for DR KoncertKoret. Han har tidligere arbejdet med en lang række euro-
pæiske 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.

I selskab med DR SymfoniOrkestret kan alle danskere opleve den store, 
symfoniske musik – enten ’live’ i DR Koncerthuset eller transmitteret på 
radio, tv og internet. Orkestret har været DR’s musikalske flagskib lige siden 
grundlæggelsen i 1925, og i dag er orkestret i international 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
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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


