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Mød musikken 
Der er koncertintroduktion  
kl. 18.30 i koncertsalen med  
P2-værten Mathias Hammer,  
der fortæller om programmet  
og interviewer medvirkende  
fra koncerten.
 
I koncertpausen vil der  
være cd-salg i foyeren,  
hvor publikum har  
mulighed for at købe de 
seneste udgivelser med  
DR’s kor og orkestre 
 
 
 
 

Petrenko & Elgar
Program

RICHARD STRAUSS (1864-1949) 
Vier letzte Lieder (1948)  
 
 I Frühling 
 II September  
 III Beim Schlafengehen  
 IV Im Abendrot  
 
Varighed: ca. 24’  

 
PAUSE (30’) ca. 20.00  
 
 
EDWARD ELGAR (1857-1934)  
Symfoni nr. 1, As-dur, opus 55 (1907-08) 
 
 I Andante. Nobilmente e semplice – Allegro  
 II Allegro molto  
 III Adagio  
 IV Lento–Allegro 
 
Varighed: ca. 50’  
 
 

Chef for DR Kor & Orkestre
og DR Koncerthuset: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Producent: Curt Kollavik Jensen

Lydproducer: Bernhard Güttler 
Musikteknik: Mikkel Nymand
Produktionsleder: Henrik Overgaard Kristensen 

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS
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Titlen Vier letzte Lieder (Fire sidste sange) er ikke Strauss’ egen. Han 
vidste ikke, at sangene ville blive hans sidste, da han skrev dem i årene 
1946-48. Men det blev de. Og efter Strauss’ død som 85-årig i 1949 fandt 
hans forlægger på titlen og satte den på forsiden af nodeudgaven. Det var 
også forlæggeren, der valgte rækkefølgen af de fire sange.

Sangene er altså fra Strauss’ hånd ikke tænkt som en cyklus eller som 
en ubrydelig samling. Det er simpelthen bare fire sange. Men med deres 
fælles tanker om livet og døden er det naturligt at opføre dem samlet. 
Sådan blev de også uropført i 1950 af to legendariske musiknavne, 
dirigenten Wilhelm Furtwängler og den store norske sopran Kirsten 
Flagstad. Strauss havde beundret Kirsten Flagstad højt.

De tre første sange er til tekster af Nobelpristageren Hermann Hesse. 
Den sidste af de fire, Im Abendrot (I aftenrøden), har tekst af Joseph von 
Eichendorff, og det var dette digt, der fik Strauss i gang med at komponere 
sangene. Strauss opfattede Eichendorffs digt som en beskrivelse af sit eget 
liv og ægteskab, der nu nærmede sig en uundgåelig, men måske egentlig 
ikke ubehagelig afslutning.

Sidste linje af dette sidste digt sætter Strauss i musik på fuldkommen magisk 
vis. Til ordene ”Er dette mon vor død?” mister akkordskiftene helt deres 
jordforbindelse, og sangstemmen tynder stille ud, mens Strauss indskyder et 
tema fra sit ungdomsværk Tod und Verklärung (Død og forklarelse). 

I efterspillet træder to fløjter frem som det lærkepar, der omtales i digtet, 
og de løfter sig højere og højere op mod himlen.

Blandt de mange andre uforglemmelige øjeblikke i musikken er hornsoloen 
i September og den store violinsolo i Beim Schlafengehen (Ved sengetid). 
Musik, der klinger som et ekko af den tyske kultur, der var gået under i 
krigen, og som Strauss begræd så dybt.

Stilen i Vier letzte Lieder  er kort sagt dybt konservativ, men på grund 
af musikkens ufattelige skønhed er det sene tilblivelsesår og den 
tilbageskuende stil en vigtig del af værkets egenart. Det er den skønneste 
musiknekrolog; en længselsfuld afsked med livet og den tabte verden.

Af Jens Cornelius

Vier letzte Lieder
Richard Strauss

Strauss havde hele 

livet et ganske 

særligt forhold til 

sopranstemmen, som 

han begavede med 

mængder af brillant 

musik.

Petrenko & Elgar
Musikken



DR Koncerthuset 2018/19 4Petrenko & Elgar
Musikken

Edward Elgar var 50 år, før han begyndte at skrive sin Symfoni nr. 1.  
Alene tanken om at komponere en symfoni havde skræmmende virkning 
på ham, for Beethovens ni symfonier havde fået flere generationer af 
komponister til at føle, at ’alting var sagt’.

Men det lykkedes for Elgar! Hans Symfoni nr. 1 blev den hidtil bedste 
engelske symfoni i romantisk stil, og den blev spillet over 100 gange det 
første år efter uropførelsen – det er muligvis verdensrekord for en symfoni. 
Ved førsteopførelsen i 1908 blev der klappet højlydt mellem hver sats 
og efter tredje sats så længe, at Elgar måtte op på scenen og bukke, før 
symfonien kunne fortsætte.

Elgars oprindelige idé med symfonien var at skrive en ’heltesymfoni’, 
en slags engelsk pendant til Beethovens 3. symfoni, Eroica-symfonien. 
Beethovens helt havde været den unge Napoleon, mens Elgars helt var 
den engelske general Gordon.

Gordon var en gådefuld krigshelt, der gennem sin karriere havde kæmpet 
for Imperiets interesser i kolonierne. I 1885 blev han dræbt og halshugget 
i kampen om Sudans hovedstad Khartoum. Hans død førte til en strøm af 
posthume hædersbevisninger og mindesmærker.

Tanken om en heltesymfoni blev dog mere og mere abstrakt for Elgar, 
og i sidste ende valgte han ikke at udtale sig om symfoniens betydning. 
Formelt set dedikerede Elgar symfonien til dirigenten Hans Richter,  
som han ’skyldte’ en tilegnelse. Og Richter blev begejstret – han indledte  
den første orkesterprøve med ordene: “Mine herrer, vi skal nu prøve på 
den største symfoni i vor tid, skrevet af den største komponist i vor tid –  
og det gælder ikke kun her i landet”.

Heltesymfoni eller ej, så drejer symfonien sig om gode kræfter, der sejrer 
over trusler og usikkerhed. Ikke ved at fremprovokere en konflikt, men ved  
at vise håb og handlekraft. Som sådan er symfonien en fuldendt repræsentant 
for den optimisme, der prægede Europa lige før 1. Verdenskrig.

Den røde tråd er det tema, som meget virkningsfuldt høres i begyndelsen 
af første sats. Over en gående basfigur – næsten en ’walking bass’ – 
præsenteres en lang og rolig melodi. Det er symfoniens hovedtema, der 

Symfoni nr. 1
Edward Elgar

Få år senere 

komponerede Elgar 

sin Symfoni nr. 2. I 

sin alderdom skrev 

han på en 3. symfoni, 

men magtede ikke at 

fuldføre projektet.
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skal spilles ”ædelt og enkelt”. De to ord kunne svare til Elgars opfattelse 
af Gordon. Man kan også høre temaet som en proces sion, der marcherer 
forbi: en grandios parade af livsbegivenheder – eller måske et sørgeoptog? 

Derefter går en gevaldig udvikling i gang, og Elgar bruger orkestret med  
stor vælde. Som fixpunkt dukker indledningstemaet op flere gange. Det er 
musikkens rod, som sørger for at satsen står solidt plantet i jorden på trods 
af de meget vide forgreninger. Man kan forestille sig, at temaet billedligt 
talt er general Gordons faste personlighed, der sætter ham i stand til at 
klare verdens udfordringer.

Anden sats er en meget stormfuld Scherzo. Det er grin af den grov kornede 
og galgenhumoristiske slags, man hører. Marchrytmer dukker igen op, 
denne gang iltre og fremaddrevne, som kom de fra en hær i krig. Det er en 
ny og mere selvbevidst side af helten, man får at høre.

Musikken trækker sig tilbage mod slutningen af satsen og forsvinder mystisk 
som en spøgelseshær. Uden at give slip på alarmberedskabet fortsætter 
den direkte til den langsomme tredjesats. En bevægende og udtryksfuld sats, 
der udgør en verden for sig selv og alligevel har forbindelse til det foregående. 

Forbindelsen til de tidligere satser finder man i temaerne: Det første  
motiv er faktisk det samme som begyndelsen af den heftige andensats,  
bare sat kraftigt ned i tempo. Senere hører man også glimt af symfoniens  
indledningstema. Det nye er satsens tonesprog, der er så inderligt, 
at det for datidens victorianske publikum må have nærmet sig 
blufærdighedskrænkelse! 

Som spejling af første sats begynder sidstesatsen med en langsom 
indledning. Erindringer om symfoniens hovedtema dukker op, men 
musikken samler sig ikke. Da orkestret endelig kan forene sig, sker det i 
hidsige marchrytmer. Derefter sættes tempoet ned, og en smuk hymne 
bygges op som kontrast, før det igen er en march, der samler alle.  
Det afsluttende tema er det samme, som indledte hele symfonien, og  
med stor kontrol fører Elgar musikken i mål på overvældende vis.
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Vasily Petrenko, 42 år og fra Skt. Petersborg, er en af sin 
generations førende dirigenter. En eventyrligt flittig mand, der 
har overskud til at være chefdirigent for tre orkestre samtidig: 
Liverpool Filharmonikerne, Oslo Filharmonikerne og EU’s 
Ungdomsorkester.

Orkestrene i Oslo og Liverpool har Vasily Petrenko kontrakt 
med indtil henholdsvis 2020 og 2021. I sommer blev det meddelt, 
at han så i 2021 tiltræder posten som chefdirigent for Royal 
Philharmonic Orchestra i London.

Ved siden af arbejdet med sine faste orkestre rejser Vasily 
Petrenko kloden rundt til utallige gæsteoptrædener. Han har bl.a. 
dirigeret Det Russiske Nationalorkester og de fleste af de store 
nordamerikanske orkestre. I år gav han for første gang koncert 
med Berliner Filharmonikerne. 

Vasily Petrenko indspiller virkelig mange albums, ikke mindst 
med russisk musik. Sammen med sit Liverpool-orkester har han 
lavet fremragende indspilninger af Sjostakovitjs 15 symfonier, 
Tjajkovskijs seks symfonier og Rakhmaninovs tre, og han har også  
indspillet Edward Elgars to symfonier. Med Oslo Filharmonikerne  
har han indspillet Sjostakovitjs cellokoncerter (solisten er Truls 
Mørk) og symfonierne af Skrjabin. 

Petrenko var bare 18 år og stadig studerende, da han fik sin første 
ansættelse som dirigent for Mikhailovskij Operaen i Skt. Petersborg.  
Han bor i dag i Liverpool, en by, der virkelig har taget ham til sig  
og udnævnt ham til æresborger og til æresdoktor ved Universitetet.

Første gang, Vasily Petrenko dirigerede DR SymfoniOrkestret,  
var i 2014, og i aften vender han tilbage for 4. gang.

•  Vasily Petrenko 

•  Russisk dirigent,  

født 1976 i Skt. Petersborg

•  Chefdirigent for Liverpool 

Filharmonikerne siden 2006 og for 

Oslo Filharmonikerne siden 2013.

•  Valgt til kommende chefdirigent 

for Royal Philharmonic Orchestra 

i London

Fotograf: Mark McNulty

Vasily Petrenko
Dirigent
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Sjældent har en ung klassisk sanger gjort så stærkt et indtryk som 
Lise Davidsen. Hun er ikke længere bare Norges og hele Nordens 
store nye sopran, men en af verdens bedste unge sangere. 

Lise Davidsen er født i Norge og uddannet på Operaakademiet i 
København. Hun debuterede på Det Kgl. Teater i 2012. Det store 
gennembrud kom i 2015, da hun indenfor et par måneder vandt 
både Placido Domingos sangkonkurrence Operalia i New York, 
den norske Dronning Sonja Konkurrence i Oslo og 2. prisen ved 
Belvedere Konkurrencen i Holland. 

Af stemmetype er Lise Davidsen en såkaldt lyrisk-dramatisk 
sopran, som magter de mest krævende og dramatiske roller. 
Hun har derfor allerede tidligt i karrieren prioriteret den intense 
musik af Richard Strauss, Verdi og ikke mindst Wagner. 

Og det gør hun på de største scener: De seneste måneder har hun 
haft sin gang i London, dels ved The Proms, hvor hun var solist 
i Verdis Requiem, og dels ved sin debut på den kongelige opera 
Covent Garden. Her medvirker hun for tiden i en af sæsonens 
helt store operabegivenheder, Wagners firdobbelte opera 
Nibelungens Ring, dirigeret af Antonio Pappano. 

Til vinter skal hun synge Liza i Tjajkovskijs opera Spar Dame 
i Stuttgart, og til marts synger hun den kvindelige hovedrolle 
Elisabeth i Wagners Tannhäuser på Zürich Operaen.

Og hæderen fortsætter med at komme til Lise Davidsen: Sidste 
år var hun nomineret til Nordisk Råds Musikpris, og i februar 
modtog hun den store Sibelius Pris i Helsinki.
 
I april optrådte Lise Davidsen for første gang med DR Symfoni-
Orkestret. ”En historisk aften”, skrev Information om koncerten.  
I maj har hun skrevet kontrakt med pladeselskabet Decca, og til 
næste år udkommer hendes første soloalbum med bl.a. Strauss’ 
Vier letzte Lieder og arier af Wagner. 

•  Lise Davidsen

• Norsk sopran, født 1987 i Stokke

Fotograf: Arno

Lise Davidsen
Sopran
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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, der netop har markeret 85-års 
jubilæum, 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”. 

I år har orkestret været på turné i Kina og gæstespillet ved Grafenegg 
Festivalen i Østrig – og i 2019 venter en stor Japan-turné med Fabio 
Luisi i spidsen.

www.drsymfoniorkestret.dk

DR SymfoniOrkestret

Petrenko & Elgar
DR SymfoniOrkestret



DR Koncerthuset 2018/19 9

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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Richard Strauss: Fire sidste sange 
Tekst: Nr. 1, 2 og 3: Hermann Hesse 1877-1962, 
nr. 4: Joseph von Eichendorff 1788-1857.
Oversættelser: Magna Blanke 1991/1995.

I Våren 
I mørke som gravens 
en drøm i mig klang – 
om dine træer og milde vinde 
og om din duft og fuglenes sang. 

Nu ligger du udbredt 
i glans og pragt, 
af lys overstrømmet, 
som et under har vakt. 

Du er her atter, 
du er mig kær; 
en skælven igennem mig iler, 
når du, salige vår, er nær. 

II September 
Min have sørger, 
kold regn over blomsterne falder; 
nu gyser Sommer 
svagt; det er Vinter, der kalder. 

Gyldengult blad på blad 
falder fra høje Akacietræ’r. 
Sommer smiler forbavset, svag, 
i sin havedrøm, døden nær. 

Dvæler længe hos rosen, 
tøver, venter, længes mod ro. 
Langsomt lukkes dens store, 
dybt bedrøvede øjne to. 

Richard Strauss: Vier letzte Lieder
Tekst: Nr. 1, 2 og 3: Hermann Hesse 1877-1962, 
nr. 4: Joseph von Eichendorff 1788-1857.

I Frühling 
In dämmrigen Grüften 
träumte ich lang 
von deinen Bäumen und blauen Lüften, 
von deinem Duft und Vogelgesang. 

Nun liegst du erschlossen 
in Gleiß und Zier 
von Licht übergossen 
wie ein Wunder vor mir. 

Du kennst mich wieder, 
du lockst mich zart, 
es zittert durch all meine Glieder 
deine selige Gegenwart. 

II September 
Der Garten trauert, 
kühl sinkt in die Blumen der Regen. 
Der Sommer schauert 
still seinem Ende entgegen. 

Golden tropft Blatt um Blatt 
nieder vom hohen Akazienbaum. 
Sommer lächelt erstaunt und matt 
in den sterbenden Gartentraum. 

Lange noch bei den Rosen 
bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh. 
Langsam tut er die großen, 
müdgewordenen Augen zu. 
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III Ved sengetid 
Nu har dagen gjort mig træt. 
Hjertets længsel snart I fjerner, 
tag imod et søvnigt barn, 
alle nattens lyse stjerner! 

Hænder, hold jer nu i ro, 
pande, du skal ikke tænke; 
alle mine sanser nu 
vil sig dybt i søvnen sænke. 

Ubevogtet vil min sjæl 
let, i salig flugt, hensvæve 
for i nattens tryllekreds 
tusindfold så dybt at leve. 

IV I aftenrøden 
I sorg og lyst vi vandred, 
gik sammen hånd i hånd. 
Vi hviler efter møjen 
her i det stille land. 

Snart sover alle dale, 
nu mørknes aftenluft. 
To lærker endnu sværmer
beruset af dens duft. 

Kom, du – og lad dem svirre,
snart vil vi gå til ro, 
at ej i ensomheden 
vi farer vild, vi to. 

O fred – så stor og stille, 
så dyb og aftenrød. 
Hvor trænger vi til hvile! 
– er dette mon vor død?

III Beim Schlafengehen 
Nun der Tag mich müd gemacht, 
soll mein sehnliches Verlangen 
freundlich die gestirnte Nacht 
wie ein müdes Kind empfangen. 

Hände, lasst von allem Tun, 
Stirn, vergiss du alles Denken, 
alle meine Sinne nun 
wollen sich in Schlummer senken. 

Und die Seele unbewacht 
will in freien Flügen schweben, 
um im Zauberkreis der Nacht 
tief und tausendfach zu leben. 

IV Im Abendrot 
Wir sind durch Not und Freude 
gegangen Hand in Hand, 
vom Wandern ruh’n wir beide 
nun überm stillen Land. 

Rings sich die Täler neigen, 
es dunkelt schon die Luft, 
zwei Lerchen nur noch steigen 
nachtträumend in den Duft. 

Tritt her, und lass sie schwirren, 
bald ist es Schlafenszeit, 
dass wir uns nicht verirren 
in dieser Einsamkeit. 

O weiter, stiller Friede! 
so tief im Abendrot. 
Wie sind wir wandermüde – 
ist dies etwa der Tod?



drkoncerthuset.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


