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CONCERTGEBOUW ORKESTRET
Program

CARL MARIA VON WEBER (1786-1826) 
Ouverture til Oberon (1825-26)  
 
 Adagio sostenuto – Allegro con fuoco. 
 
Varighed: ca. 10’ 
 
 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
Klaverkoncert nr. 4, G-dur, opus 58 (1805-06)  
 
 I   Allegro moderato 
 II  Andante con moto 
 III Rondo. Vivace 
 
Varighed: ca. 40’ 

 
PAUSE (30’) ca. 20.50   
 
 
ALEXANDER VON ZEMLINSKY (1871-1942) 
Eine Lustspiel-Ouvertüre (1894-95), dansk førsteopførelse 
 
Varighed: ca. 13’ 
 
 
RICHARD STRAUSS (1864–1949)  
Tod und Verklärung (1889) 
 
Varighed: ca. 25’ 
 
 

Tirsdag 13. november kl. 20.00
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Kære publikum
Velkommen til endnu et højt profileret gæstespil i DR Koncerthuset.

Concertgebouw Orkestret hører til i verdenseliten og er et orkester med en 
enestående historik og musikalsk baggrund. Et orkester, som gennem årene 
er blevet formet af en række fremragende dirigenter og musikere, men også 
– og måske især – af en helt speciel koncertsal, den berømte Concertgebouw 
i Amsterdam.

I mange symfoniorkestre verden over arbejdes der i disse år intenst 
med at række musikken ud til et nyt publikum. Især ønsker man at 
inddrage unge musikere og børn i musikkens universer. Concertgebouw 
Orkestret har skabt et spændende projekt, kaldet Side by Side, hvor 
man på orkestrets turné spiller det første stykke musik sammen med 
et lokalt ungdomsorkester. Her i Danmark har orkestret – helt oplagt – 
valgt Det Danske Ungdomsensemble, DUEN, som partner. Vi er meget 
glade for at byde DUEN samt blæserstuderende fra Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium velkommen og glæder os til at høre, hvordan de 
unge talenter bidrager til den berømte klang i Concertgebouw Orkestret.

Med aftenens koncert kan det københavnske publikum møde endnu et 
fremragende orkester fra rækken af verdens toporkestre, der har gæstet 
DR SymfoniOrkestret og DR Koncertsalen. New York Filharmonikerne, 
Wiener Filharmonikerne og Berliner Filharmonikerne er, sammen med 
Concertgebouw Orkestret, blandt verdens 10 bedste orkestre, og det er en 
glæde for DR SymfoniOrkestret at kunne dele vores koncertsal med de 
allerbedste kolleger.

Dette gæstespil er generøst støttet af A.P. Møller Fonden, uden hvilken de 
store gæstespil ikke ville kunne gennemføres.

Jeg ønsker jer en rigtig god fornøjelse. 

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset 
og DR Kor & Orkestre 

CONCERTGEBOUW ORKESTRET
Velkomst
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Ouverture til Oberon
Oberon er alfernes konge, og han er hovedpersonen i en opera af samme 
navn, skrevet af den tyske komponist Carl Maria von Weber. En opera, der 
især kendes for sin ouverture.

Oberon blev komponeret i 1826 til et teater i London. I den engelske 
hovedstad var der udbrudt vild Weber-feber, efter at Webers foregående 
opera Jægerbruden var blevet opført et par år tidligere. Nu ville man have 
mere af samme slags, og man fodrede Weber med forskellige idéer til en 
engelsksproget forestilling. Den omhyggelige komponist tog over 150 
enetimer i engelsk for at kunne sætte teksten i musik.

I England foretrak man dengang, at replikkerne i en opera blev fremført 
som tale, ikke som sang. Tale og musik skulle stå hver for sig selv. Det 
bekymrede Weber en del. ”Det er jo snarere et skuespil med sange”, skrev 
han til tekstens forfatter. ”Oberon kan ikke kaldes en opera, når så mange af 
rollerne aldrig skal synge, og når de vigtigste dele af handlingen skal være 
uden musik. Det vil gøre den uegnet til teatre i Europa, og det er meget skidt 
for mig – men lad det nu ligge.”

Desværre fik Weber ret: Oberon fik aldrig en fast plads i operarepertoiret, 
heller ikke da den efter hans død udkom i tysk oversættelse. Og selv fra de 
engelske scener forsvandt operaen, fordi man efterhånden skiftede over til 
kontinentets musikalske smag. Forladte traditioner er kort sagt gået ud over 
den pragtfulde musik fra Oberon.

Kun ouverturen spilles stadig. Den er til gengæld et af de bedste eksempler 
på Webers virtuose og farverige orkesterbehandling. Han blev et forbillede 
for utallige tyske komponister i 1800-tallet, især for Mendelssohn, hvis 
berømte musik til En Skærsommernatsdrøm skylder meget til Weber – og i 
øvrigt også har alfekongen Oberon i hovedrollen.

Af Jens Cornelius

Alfekongen Oberon har 

et magisk horn, som han 

bruger til at påkalde sine 

alfer. Hornsignalet er 

også med i ouverturen.

Carl Maria von Weber
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Beethoven var berømt som både pianist og komponist, og han må have 
været en forrygende musiker, i hvert fald i sine yngre dage. Men så tidligt 
som i 30-årsalderen begyndte han at miste hørelsen, og efterhånden 
blev hans spil mere kaotisk. Han måtte give helt op, da hans døvhed blev 
næsten total. Sidste gang, Beethoven optrådte som solist, var da han i 1808 
præsenterede Klaverkoncert nr. 4.   

Det er hans måske bedste klaverkoncert, hvor han gennemfører sin idérig-
dom med et suverænt overskud. Tag bare indledningen af koncerten, hvor 
klaveret på listefødder sætter musikken i gang helt alene. Aldrig før havde 
man hørt en klaverkoncert begynde så indadvendt og poetisk. Satsen udvik-
ler sig til en lyrisk og åndfuld dialog, hvor solisten og orkestret opbygger en 
ligeværdig balance. Det var noget helt nyt i en klaverkoncert.

Andensatsen er også en dialog, denne gang en retorisk konflikt mellem to 
uforenelige temperamenter. Solisten er den forsonende, tilbageholdende 
part, mens orkestret er udfarende og truende som en stormagt. 

Satsen har fået mange til at tænke over, om der skulle ligge en konkret 
’handling’ bag musikken. Et af forslagene er Det Gamle Testamentes fortæl-
ling om David, der med sin skønne sang beroliger den sortsynede kong Saul. 
Altså en fremstilling af kunstens helbredende kræfter.

På virkelig elegant og underfundig vis glider den langsomme sats over i 
finalen, og samtidig skifter man fra mol dur. Strygerne spiller ganske tyst et 
iørefaldende tema, som klaveret besvarer på herlig underspillet vis. Først 
derefter retter parterne sig ind og følges ad i den supervitale og opløftende 
afslutning på et af Beethovens mest beåndede værker.

Klaverkoncert nr. 4
Ludwig van Beethoven

Efter uropførelsen 
i 1808 gik der 28 
år, før Beethovens 
Klaverkoncert nr. 4 blev 
spillet igen – og da var 
Beethoven død.
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Eine Lustspiel-Ouvertüre
I aften spilles for første gang i Danmark denne ouverture af Zemlinsky, som 
er skrevet helt tilbage i 1895! Et stykke musik, som først for nyligt er blevet 
udgivet på tryk. 

Alexander von Zemlinsky flygtede i 1938 fra det nazistiske Wien til 
USA. Hans nodemanuskripter blev pakket ned i tre store kister og 
sendt i forvejen. Efter hans død i 1942 overgik de til nationalbiblioteket i 
Washington, The Library of Congress. Zemlinskys musik befandt sig der 
meget langt fra den gamle wienerkultur, den var rundet af.

Zemlinsky, der ellers havde været et stort navn i Europa, gik hurtigt i 
glemmebogen sammen med sin senromantiske musik. Han har fået meget 
af sin status tilbage igen, men der er stadig et genopdagelsesarbejde at gøre. 
Siden 1990’erne har forlaget Ricordi udgivet de Zemlinsky-værker, der kun 
eksisterer i manuskripterne i USA, og blandt dem er den veloplagte Eine 
Lustspiel-Ouvertüre fra 1895. 

Ouverturen er et ungdomsværk, som Zemlinsky skrev, da han var 23 år. 
Det er ikke en ouverture til et bestemt lystspil, men et koncertstykke, der i 
abstrakt forstand lægger op til noget muntert. Hvad der skal følge efter, må 
man selv tænke sig til!

Tilsyneladende blev ouverturen aldrig opført, og få år senere havde 
Zemlinsky komponeret andre og større værker, han hellere ville føre frem. 
Så først i 2016, da ouverturen var udkommet på tryk, blev den spillet i 
Zemlinskys fødeby Wien, og siden er den blevet sat på programmet af flere 
berømte orkestre.  

I Danmark kendes 

Zemlinsky bedst for 

orkesterværket over 

Den lille havfrue, Die 

Seejungfrau, og for 

operaen Es war einmal, 

lavet efter Holger 

Drachmanns skuespil 

Der var engang.

Alexander von Zemlinsky
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Eine Lustspiel-Ouvertüre
Mange af Strauss’ orkesterværker handler om kunstnere. Nogle gange er det 
ham selv, det drejer sig om, andre gange er det kunstneren som menneske- 
type og skæbneskikkelse. At sætte kunstnerfiguren på en piedestal er 
udtryk for en åndsaristokratisk selvopfattelse, som kan virke mærkelig 
på os i dag, men det var et kraftigt brændstof for Strauss og mange andre 
kunstnere omkring forrige århundredskifte.

I tonedigtet Tod und Verklärung (Død og forklarelse) møder man en kunst-
ner på dødslejet. Strauss beskrev detaljeret, hvad der sker i musikken:

  Den syge mand sover med tung, uregelmæssig vejrtrækning; behagelige 
drømme fremtryller et smil på hans lidende ansigt. Han vågner, og 
igen ryster hans lemmer af feber. Da smerterne dæmpes, tænker han 
tilbage på sit liv. Barndommen, ungdommen med dens stræben og 
lidenskaber passerer revy.

  Og så, da smerterne atter tiltager, ser han frugten af sit livs rejse: Det 
ideal, som han har forsøgt at fremstille i sin kunst, men som det ikke 
lykkedes at virkeliggøre, da det ikke er menneskeligt muligt.

  Dødstimen nærmer sig, og sjælen forlader kroppen for i det evige ver-
densrum at finde dét fuldendt på skønneste vis, som ikke kunne skabes 
her på jorden.

Strauss var en ung mand på 25, da han i 1889 skrev musikken. Hvis det er 
sig selv, han har i tankerne her, må man sige, at det er en virkelig fremad-
skuende vision!

Med selvironisk underdrivelse sagde Strauss, at Tod und Verklärung måske 
blot var udtryk for ”en trang til at skrive noget, der starter i c-mol og slutter i 
C-dur”. Efter voldsom kamp mellem liv og død nås endemålet C-dur nemlig i 
en sky af velklang, hvor ’forklarelsen’ blidt løfter den døende – og publikum 
– op mod lyset.

Tod und Verklärung
Richard Strauss

På sit dødsleje sagde 
Strauss med tør humor: 
”Det er egentlig pudsigt 
– døden er fuldstændig 
som jeg beskrev det i 
Tod und Verklärung”



DR Koncerthuset 2018/19 8CONCERTGEBOUW ORKESTRET
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Dima Slobodeniouk

•  Dima Slobodeniouk

•  Russisk-finsk dirigent,  

født 1975 i Moskva

•  Chefdirigent for  

Lahti Symfoniorkester og  

Galiciens Symfoniorkester

Fotograf: Marco Borggreve

Dirigenten Dima Slobodeniouk har på få år gjort så stort 
indtryk i musiklivet, at orkestrene nu står i kø for at give 
koncert med ham. Indenfor det sidste års tid har han dirigeret 
Berliner Filharmonikerne, London Symfoniorkester, Bayerns 
Radiosymfoniorkester, Boston Symfoniorkester og nu også det 
verdensberømte Concertgebouw Orkester fra Amsterdam, som 
han på denne turné til Norden dirigerer for første gang.

Dima Slobodeniouk er ikke gået den direkte vej til en dirigent-
karriere. Oprindeligt er han violinist, uddannet i Moskva, hvor 
han også blev født. Efter Sovjetunionens opløsning flyttede han 
som ung mand med sin familie til Finland for at videreuddanne 
sig, og her skiftede han over til dirigentfaget. I dag har han finsk 
statsborgerskab og er chefdirigent for et af Finlands bedste 
orkestre, Lahti Symfoniorkester. I Lahti er han også kunstnerisk 
leder af den fremragende Sibelius Festival.

De første år som dirigent arbejdede Dima Slobodeniouk med 
forskellige finske og svenske landsdelsorkestre, som han 
opnåede forbløffende kunstneriske resultater med. I 2013 blev 
han chefdirigent i Spanien for Galiciens Symfoniorkester, en 
stilling han passer samtidig med, at han siden 2016 har været 
chefdirigent i Finland. Og ved siden af dirigentarbejdet har han 
endda fået tid til at tage flyvecertifikat og blive rutineret pilot!

Dima Slobodeniouk har ikke dirigeret i DR Koncerthuset før, 
men han har allerede haft nærkontakt med dansk musik: I 2014 
udgav han et album med koncerter af Vagn Holmboe, der blev 
nomineret til en Grammy® i USA. Hans øvrige indspilninger 
er med finsk og russisk musik, der afspejler hans musikalske 
baggrund.

Dirigent
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Yefim Bronfman

•  Yefim Bronfman

•  Amerikansk pianist, 

født 1958 i Tasjkent

Fotograf: Dario Acosta

CONCERTGEBOUW ORKESTRET
Solist

Pianisten Yefim Bronfman har i årtier tilhørt superligaen af 
klassiske solister. Som verdensberømt klavervirtuos optræder 
han på de førende internationale scener og med de bedste 
orkestre.

Yefim Bronfman er 60 år, født i en musikerfamilie i Usbekistan, 
der dengang var en republik i Sovjetunionen. I 1973 emigrerede 
han med sin familie til Israel. Her blev hans talent støttet af bl.a. 
violinisten Isaac Stern, og få år senere flyttede han til USA for 
at studere. Blandt hans lærere var den legendariske ungarske 
pianist Rudolf Serkin. Yefim Brofmans musikalske rødder er 
derfor sammenflettet af øst og vest, af det gamle Europa og den 
nye verden. I dag er han selv æresdoktor, en institution blandt 
amerikanske musikere og gennem snart 30 år amerikansk 
statsborger.

Denne sæson ser kalenderen lige så overvældende ud, som den 
normalt gør for Yefim Bronfman med ca. 120 årlige koncerter: 
Udover denne turné med Concertgebouw Orkestret skal han 
turnere med Wiener Filharmonikerne og med Skt. Petersborg 
Filharmonikerne, og han spiller koncerter med Berliner 
Filharmonikerne, med alle de store amerikanske orkestre og 
giver solooptrædener i bl.a. Carnegie Hall.

For sin indspilning af Bartóks tre klaverkoncerter har Yefim 
Bronfman vundet en Grammy®. Blandt hans mange andre 
prisbelønnede indspilninger er alle klaverkoncerterne af 
Prokofjev og Rakhmaninov og de fem koncerter af Beethoven, 
som han har indspillet med den amerikanske dirigent David 
Zinman. Det lange venskab mellem Bronfman og hans mentor, 
violinisten Isaac Stern, blev kronet med en indspilning af alle 
Mozarts violinsonater. 

Klaver
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Concertgebouw 
Orkestret

CONCERTGEBOUW ORKESTRET
Concertgebouw Orkestret

Verdens bedste symfoniorkester? Det er Concertgebouw Orkestret 
fra Amsterdam. Sådan mente det klassiske tidsskrift Gramophone i 
hvert fald, da man bad en gruppe internationale musikanmeldere 
lave en rangliste over de førende orkestre i verden. 

”Concertgebouw Orkestret har en musikalsk intelligens, en tørst 
efter at forstå hvad der ligger bag noderne, og en ganske særlig 
klang, der skiller sig ud”, siger dets forhenværende chefdirigent, 
Mariss Jansons.

Concertgebouw betyder på hollandsk ’Koncerthus’ – det er med 
andre ord ’Koncerthusets Orkester’. Koncerthuset er en prægtig 
bygning i centrum af Amsterdam, rejst i 1888 af velhavende 
hollændere, der ønskede sig en førsteklasses koncertsal med 
tilhørende symfoniorkester. Og sådan er det fortsat gennem årene. 
Krige og besættelser har ikke rokket ved, at Concertgebouw er en af 
verdens allerbedste koncertsale, og at husets orkester permanent er 
i verdenseliten. Sal og orkester har løftet hinanden i 130 år.

Concertgebouw Orkestret består i dag af ca. 120 musikere og giver 
omkring 80 koncerter årligt i Concertgebouw og ca. 40 koncerter i 
udlandet. Turnéaktiviteten er særligt stor for tiden, for orkestret har 
sat sig som mål at optræde i alle EU’s medlemslande indenfor to år.

Alt i alt strømmer der en kvart million tilhørere til hvert år for at 
høre orkestret. Dertil kommer de mange, der lytter til orkestrets 
indspilninger: Concertgebouw Orkestret har indspillet over 1.100 
albums og har i dag sit eget pladeselskab.

Faste chefdirigenter har orkestret haft ganske få af – bare syv siden 
grundlæggelsen i 1888. Alle chefdirigenter er nemlig blevet længe på 
posten og har dermed sørget for en enestående kontinuitet. 

Det var derfor noget af en sensation, at chefdirigent Daniele Gatti 
tidligere i år blev afskediget. Valget af den næste chef bliver 
spændende, for kun ganske få dirigenter har kompetencerne og 
formatet til at lede verdens måske bedste symfoniorkester.

•  Concertgebouw Orkestret

•  Hollands nationale symfoniorkester, 

hjemmehørende i Amsterdam

•  Grundlagt 1888

•  Blandt orkestrets chefdirigenter 

gennem tiden har været  

Mariss Jansons, Riccardo Chailly, 

Bernard Haitink og  

Willem Mengelberg. 
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DUEN – Det Danske 
Ungdomsensemble

CONCERTGEBOUW ORKESTRET
DUEN – Det danske Ungdomsensemble

•  DUEN – Det Danske 

Ungdomsensemble

•  Strygeorkester for musikere i 

alderen 17-27 år

•  Grundlagt i 2004

•  Ledes af dirigenten Morten 

Ryelund

I aften er Det Danske Ungdomsensemble inviteret til at spille 
sammen med Concertgebouw Orkestret i koncertens første værk, 
Webers Oberon-ouverture.

Det daglige navn for Det Danske Ungdomsensemble er 
DUEN. Orkestret består af ca. 25 unge danske strygertalenter i 
alderen 17-27 år. Orkestret er en træningsskole for kommende 
orkestermusikere, en slags ’ungdomslandshold’ for strygere.

Musikerne i DUEN bliver fundet ved optagelsesprøver, som 
afholdes hvert år i Odense, Aarhus og København. Man er med i 
to år ad gangen og kan evt. søge om genoptagelse. Gennem årene 
har flere hundrede unge danske musikere på den måde fået en 
uvurderlig orkesterskoling ved at have været medlem af DUEN 
på vejen mod en professionel musikerkarriere.

DUEN har sine rødder i DR’s Ungdomsensemble, der blev 
grundlagt i 2004, men nedlagt pga. besparelser i 2011. Det 
lykkedes at genskabe orkestret, som nu formelt har hjemme 
på Holstebro Musikskole og støttes af bl.a. Statens Kunstråd. 
Dirigenten er stadigvæk Morten Ryelund, der har været 
ensemblets leder siden begyndelsen i 2004.

Fordi musikerne i DUEN kommer fra hele landet, samles 
ensemblet i ’træningslejre’ i weekender og ferier for at forberede 
koncerterne. Repertoiret går fra barokmusik til det 20. århund-
redes musik og helt nye værker.
 
DUEN har turneret så langt væk som Kina, optrådt på Roskilde 
Festival og lavet en serie TV-programmer til DR. Ensemblet har 
også indspillet et album med nordisk strygermusik af bl.a. Carl 
Nielsen og Sibelius.
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Concertgebouw Orkestret

TIDLIGERE 
CHEFDIRIGENTER
Riccardo Chailly
Mariss Jansons

ÆRESDIRIGENT
Bernard Haitink

VIOLIN I 
*Vesko Eschkenazy, leader
*Liviu Prunaru, leader
Tjeerd Top
Marijn Mijnders
Ursula Schoch
Marleen Asberg
Keiko Iwata-Takahashi
Tomoko Kurita
Henriëtte Luytjes
Borika van den Booren
Marc Daniel van Biemen
Christian van Eggelen
Sylvia Huang
Mirte de Kok 
Junko Naito 
Benjamin Peled 
Nienke van Rijn 
Jelena Ristic
Valentina Svyatlovskaya
Michael Waterman

VIOLIN II 
*Henk Rubingh 
Caroline Strumphler 
Susanne Niesporek
Jae-Won Lee
Anna de Vey Mestdagh 

Paul Peter Spiering 
Herre Halbertsma 
Marc de Groot 
Arndt Auhagen 
Leonie Bot
Sanne Hunfeld 
Mirelys Morgan Verdecia
Sjaan Oomen
Jane Piper 
Eke van Spiegel 
Annebeth Webb 
Joanna Westers

BRATSCH
*Ken Hakii
Michael Gieler
Saeko Oguma
Frederik Boits
Roland Krämer
Guus Jeukendrup
Jeroen Quint
Eva Smit 
Martina Forni
Yoko Kanamaru
Vilém Kijonka
Edith van Moergastel 
Santa Vižine
Jeroen Woudstra

CELLO
*Gregor Horsch 
*Tatjana Vassiljeva
Johan van Iersel 
Fred Edelen 
Benedikt Enzler 
Chris van Balen

Joris van den Berg
Jérôme Fruchart
Christian Hacker 
Maartje-Maria den Herder
Honorine Schaeffer
Julia Tom

KONTRABAS
*Dominic Seldis
Pierre-Emmanuel de Maistre
Théotime Voisin
Mariëtta Feltkamp
Rob Dirksen
Léo Genet
Felix Lashman
Georgina Poad
Nicholas Schwartz
Olivier Thiery

FLØJTE
*Emily Beynon
*Kersten McCall
Julie Moulin
Mariya Semotyuk-Schlaffke

PICCOLO 
Vincent Cortvrint

OBO
*Alexei Ogrintchouk
*Ivan Podyomov
Nicoline Alt

ENGELSKHORN
Miriam Pastor Burgos

Musikere

*solospiller
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KLARINET
*Calogero Palermo
*Olivier Patey
Hein Wiedijk

ES-KLARINET
Arno Piters

BASKLARINET
Davide Lattuada
   
FAGOT
*Ronald Karten
*Gustavo Núñez
Helma van den Brink
Jos de Lange

KONTRAFAGOT
Simon Van Holen

HORN
*Laurens Woudenberg
Peter Steinmann 
Sharon St. Onge 
José Luis Sogorb Jover
Fons Verspaandonk 
Jaap van der Vliet 
Paulien Weierink-Goossen

TROMPET
*Miroslav Petkov
*Omar Tomasoni
Hans Alting 
Jacco Groenendijk
Bert Langenkamp

TROMBONE
*Bart Claessens
*Jörgen van Rijen
Nico Schippers

TENOR/BASTROMBONE
Martin Schippers

BASTROMBONE 
Raymond Munnecom

TUBA
*Perry Hoogendijk

PAUKER 
*Tomohiro Ando
*Nick Woud

SLAGTØJ 
Mark Braafhart
Bence Major
Herman Rieken

HARPE
*Petra van der Heide
Gerda Ockers

ADMINISTRATION  
PÅ TURNÉEN
Jan Raes – direktør 
Joel Ethan Fried – chef for kunstnerisk administration 
Lisette Castel – chef for planlægning og produktion
Else Broekman – tour manager
Manon Wagenmakers – assisterende tour manager
Michiel Jongejan – PR-chef 
Harriët van Uden – orkesterregissør
Peter Tollenaar – orkesterregissør
Douwe Zuidema – bibliotekar 
Jan Ummels – scenetekniker 
Johan van Maaren – scenetekniker
Ton van der Meer – scenetekniker

CONCERTGEBOUW ORKESTRET
Concertgebouw Orkestret
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FLØJTE
Ditte Grau Aggerholm

OBO              
Anna Sofia Pereira Bennike

KLARINET       
Katrin Raasthøj Mathiesen

FAGOT
Johannes Herjö

HORN 
Emmet Hartung
Esben Stig Rasmussen

TROMPET    
Maren Grønningsæter

TROMBONE
Tobias Larsen

VIOLIN I          
Borbála Brezovszky 
Clara Glasdam
Gustav Ranum
Kaya Møller

VIOLIN II        
Stefan Enemærke Becker
Dina Bodé
Emelie Viitberg
Astrid Juel Bojsen-Møller

BRATSCH        
Amalie Christence Sennels
Kirsten Wilbrandt Kjaer

Laila Knudsen
Lauren Emineth

CELLO              
Madeleine Fransén
Oskar Friis-Hansen
Rasmus Støier Andersen
Anna Rebekka Ross

KONTRABAS               
Lars Bo Hermansen
Karla Egebjærg Wulff

DUEN – Det Danske 
Ungdomsensemble

Blæserstuderende fra Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium

CONCERTGEBOUW ORKESTRET
DUEN & DKDM-blæsere

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

2018_DRSO_KH_Annonce_nyhedsbrev facebook.indd   1 20-09-2018   13:52:12
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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.


