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Mød musikken 
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og interviewer medvirkende  
fra koncerten.
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seneste udgivelser med  
DR’s kor og orkestre.  
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Mozart & Sjostakovitj 
Program

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-91) 
La clemenza di Tito, KV 621 (1791) 
 
  Ouverture 
 
Varighed: ca. 6’  
 
 
Koncert nr. 10, Es-dur, for 2 klaverer, KV 365 (1779) 
 
 I Allegro 
 II Andante 
 III Rondeau. Allegro 
 
Varighed: ca. 24’  
 

 
PAUSE (30’) ca. 20.05/15.35 

 
 
 
DMITRI SJOSTAKOVITJ (1906-75) 
Lady Macbeth fra Mtsensk (1934) 
Symfonisk suite (1989),  
sammensat og bearbejdet af James Conlon  
 
 I Ved Ismailovs domstol 
 II Farlig spænding 
 III Katerina & Sergej I  
 IV Passacaglia 
 V Katerina & Sergej II 
 VI Drukkenbolten 
 VII Politiets ankomst  
 VIII I eksil 
 
Varighed: ca. 41’  
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Få måneder før sin død som 35-årig skrev Mozart sin sidste opera: 
 Titus. Eller som den egentlig hedder: La clemenza di Tito, der kan 
oversættes til ’Titus’ mildhed’. Operaen blev opført første gang i 
 september 1791 i forbindelse med kejserens kroningsfest i Prag. 

Titus handler derfor ganske passende om den romerske kejser Titus, 
og om hvordan hans ædle sind og retskaffenhed løser alle konflikter. 
Operaer med den slags handlinger fra antikken var meget populære 
i 1700-tallet. Og faktisk havde næsten 40 andre komponister allerede 
lavet en Titus-opera! 

Det forhindrede ikke Mozarts Titus i at blive en stor succes. Han 
var dengang i 1791 på toppen af sin kunst, og indenfor stilens  faste 
 rammer udfolder han en slående psykologisk karakteristik af 
 personerne. Men tre måneder efter premieren var stakkels Mozart 
død. Og snart gik hele genren, kaldet ’opera seria’, af mode. Man 
 orkede ikke flere forestillinger om antikke myter, og faktisk var det 
først i 1960’erne, at Titus fik comeback på verdens operascener.

Af Jens Cornelius

La clemenza di Tito, 
ouverture

Wolfgang Amadeus Mozart
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Mozart skrev også en 

Tripelkoncert for tre 

klaverer – som han 

 senere bearbejdede for 

to klaverer for at gøre 

den mere udbredt.

Mozarts Koncert for to klaverer er et lidt overset værk. Dels fordi det er 
hans eneste dobbeltkoncert af slagsen, og dels fordi det rent praktisk 
er besværligt at stable på benene. Men man skal ikke snyde sig selv for 
her at møde Mozart i lyseste og mest charmerende humør.

Dobbeltkoncerten er skrevet i 1779 i fødebyen Salzburg. Formodentlig 
var det Mozarts hensigt at opføre koncerten med sin søster Nannerl. 
De to søskende havde optrådt meget sammen, da de var små. At  Mozart  
som 23-årig skrev en ny dobbeltkoncert viser, at han stadigvæk så en 
fremtid i at blive hos sin familie i Salzburg og fortsætte den karriere, han 
havde haft siden barneårene – selv om udlængslen trak i ham.

Mozart må virkelig have værdsat dobbeltkoncerten, for efter at han et 
par år senere flyttede til Wien, spillede han den flere gange med sin elev 
Josepha Auernhammer. Mozart fandt hende både kedelig og grim, men 
anerkendte hendes evner som pianist, og i hendes fornemme hjem op-
trådte de med både dobbeltkoncerten og Mozarts sonate for to klaverer. 
”Begge værker gjorde stor lykke”, skrev Mozart hjem til sin far.

At lave musik for to ens soloinstrumenter kræver omhu. Hvis man 
ikke passer på, kan de to solister komme til at stå i vejen for hinanden 
i stedet for at bestyrke og supplere hinanden. Mozart havde ingen af 
den slags tekniske problemer, og i dobbeltkoncerten lader han elegant 
de to klaverer være ligeværdige partnere i en livlig dialog. Orkestret er 
en smule mere tilbageholdende, end når der kun er én solist.

Stilen er, hvad man med et ord fra datiden kalder ’galant’ musik. Dvs. 
imødekommende, regelmæssig og veludsmykket musik. Historisk set 
har det ikke været den del af Mozarts værker, man har interesseret sig 
mest for. ”At være galant vil sige at forsøge at behage”, var den køligt- 
realistiske definition, som filosoffen Voltaire kom med. 

Men mon ikke alle, der lytter med, vil føle sig oprigtigt behaget ved at 
høre dobbeltkoncerten, ikke mindst den uimodståelige sidste sats? 
Med sin enestående charme og humor forgylder Mozart den stil, han 
var rundet af, og som han mestrede til perfektion.

Koncert for to klaverer
Wolfgang Amadeus Mozart
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Lady Macbeth fra Mtsensk
Dmitri Sjostakovitj

Det er en opera, man ikke glemmer så let. Heller ikke selv om dens 
fulde titel er både kringlet og indforstået: Lady Macbeth fra Mtsensk- 
distriktet. Med en hilsen til Shakespeares selvdestruerende antiheltinde 
Lady Macbeth fortæller Sjostakovitj om en russisk kvindeskæbne, der 
udvikler sig frygteligt galt.
  
Operaen handler om Katerina Ismailova, der er ulykkeligt gift med 
en handelsmand, og som i desperation knytter sig til den ufølsomme 
arbejder Sergej bare for at slippe væk. Bedrageriet gør Katerina til 
 dobbeltmorder: Først dræber hun sin tyranniske svigerfar med rotte-
gift, og så slår hun sin mand ihjel.

Det heftige drama blev uropført i Sovjetunionen i 1934 og rost som et 
moderne mesterværk. Den unge, geniale Sjostakovitj havde overgået 
sig selv. Operaen spillede for udsolgte huse i månedsvis og bredte sig 
også til arbejderkoncerter på Sovjetunionens fabrikker. Med ny kunst 
skulle et nyt samfund opbygges. Sådan var parolen i Sovjet – endnu.

Derfor blev operaens senere skæbne så voldsom og betydningsfuld. 
Godt et år efter premieren, 28. januar 1936, blev Sjostakovitj nemlig 
ramt af sit livs chok, da han på forsiden af partiavisen Pravda kunne  
læse en officiel trussel mod sig selv på baggrund af sin opera. 
 ”Forplumring i stedet for musik” hed artiklen, der gennemheglede 
Lady Macbeth fra Mtsensk for at være skadelig og i modstrid med 
statens ønsker til kunsten. Operaen blev kaldt degenereret, vulgær 
og neurotisk. Inden artiklen havde Sjostakovitj været anerkendt som 
rigets førende komponist. Nu vendte holdningen til hans musik  
180 grader. Og det var livsfarligt.

Stalins folkemord på sin egen befolkning var på dette tidspunkt for 
 alvor gået i gang. Tilfældige arrestationer, skueprocesser og henrettelser  
blev den nye hverdag. I kredsen omkring Sjostakovitj gik det ud over 
kendte digtere, skuespillere og billedkunstnere. Ville Sjostakovitj blive 
den næste? Artiklen i Pravda kunne godt læses som hans dødsdom.

Symfonisk suite, sammensat og bearbejdet af James Conlon 
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EN ALT FOR VIRKELIG TRAGEDIE

 
På papiret viste operaen ellers forståelse for det jævne folk. Handlingen 
beskrev jo den menneskelige armod før revolutionen. I operaen er den 
rige købmand – kapitalisten med de ’gamle penge’ – et ynkeligt pjok, 
der er i lommen på sin despotiske far. Hos arbejderklassen finder 
Katerina derimod en helt anden råstyrke.

Men selv om Katerina kaster sin kærlighed på den jævne mand, er 
Sergej bestemt ikke idealiseret. Han er en skørtejæger, der udnytter 
hendes kærlighed for egen vindings skyld. Den fattige befolkning i 
operaen beskrives som naiv, analfabetisk og fordrukken. Hvis Katerina  
skulle forestille en person fra borgerstanden, der i revolutionær ånd 
vender sig i retning af arbejderklassen, kommer der i hvert fald ikke 
noget godt ud af det.

Katerina og Sergej gifter sig, men samme aften arresteres de og sendes til  
Sibirien. Allerede under fangetransporten er Sergej sin nye kone utro 
med en anden fange. Katerina skubber sin rival ud ad vinduet – og springer 
 derefter også selv. Hun drukner i en iskold flod, mens fangetransporten 
bare ruller videre, fuld af håbløse skæbner på vej mod håbløsheden. 

 

ORKESTERSUITEN
 
 
Den amerikanske dirigent James Conlon lavede i 1989 en orkester-
suite med uddrag af Lady Macbeth fra Mtsensk. Udgangspunktet er 
operaens fem mellemspil, som Conlon har vævet sammen med yderligere 
afsnit til et forløb, der giver et sammendrag af historien.

Eneste ændring, James Conlon selv står for, er indledningen, hvor han 
begynder med et citat fra operaens dystre slutning. Her møder man 
Lady Macbeth ved sin vejs ende, inden man får hendes historie forfra, 
altså nærmest som en række flashbacks. 

Midtpunktet i suiten er den store passacaglia, der i operaen høres 
mellem de to mord. Sjostakovitj bruger passacagliaen for at vise den 
ufravigelige beslutning, Katerina tager. En passacaglia er nemlig 
et musikalsk princip, hvor en baslinje gentages igen og igen, mens 
 musikken ovenover hober sig op for hver gentagelse af baslinjen.  
Hver omgang er et spadestik dybere ned i Lady Macbeths egen grav.
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To af mellemspillene er erotiske scener, en før og en efter passacagliaen.  
Den første er i realiteten en voldtægt (hvor basunerne gengiver Sergejs  
stigende og faldende virilitet), mens Katerina i den anden scene klynger  
sig til en falsk forestilling om fremtidig lykke med Sergej.

Suiten viser også operaens grovkornede, sarkastiske humor, f.eks. i 
scenen, hvor liget af det første mordoffer bliver fundet af en drukken-
bolt. Politiets efterfølgende udrykning er portrætteret med tåbelig 
klovnemusik, absolut uden respekt for ordensmagten.

Lady Macbeth fra Mtsensk er revolutionerende musik til et revolutioneret 
land. En opera, hvis dystopi fra zarens Rusland mindede alt for meget 
om det helvede, Sovjet nu udviklede sig til under Stalin.

Først efter Stalins død 

kunne operaen spilles 

igen. Men den måtte 

modificeres en hel 

del og skiftede titel til 

 Katerina Ismailova. 
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Den engelske dirigent Kerem Hasan er 26 år – en meget ung 
alder for en dirigent! Men det er jo først og fremmest talentet, 
det kommer an på, og Kerem Hasans evner er allerede blevet 
spottet af nogle af Europas bedste symfoniorkestre.

Han er født i London og uddannet i Glasgow og i Weimar 
som både dirigent og pianist. Det er gået hurtigt for ham 
de seneste år: I 2017 vandt han Salzburg Festspillenes 
dirigentkonkurrence og vendte i år tilbage til Salzburg for at 
give koncert med Østrigs Radiosymfoniorkester.
 
I år har han også dirigeret to koncerter med det verdens-
berømte Concertgebouw Orkester fra Amsterdam,  
og han har vundet dirigentprisen ved den amerikanske 
Aspen Festival. Og så kunne Kerem Hasan i september 
annoncere, at han for første gang er blevet chefdirigent 
for et orkester: hos det østrigske Tyrols Symfoniorkester i 
Innsbruck, hvor han tiltræder til næste år.

Kerem Hasan viste sig allerede som fem-årig at være meget 
musikalsk, og hans forældre valgte at investere i et klaver.  
12 år gammel begyndte han at få undervisning i direktion, og 
som 15-årig dirigerede han et orkester for første gang. 

Uden helt at give slip på klaverspillet har han nu taget fat 
på en fuldtidskarriere som dirigent, og til næste år kan han 
se frem til koncerter med bl.a. Liverpool Filharmonikerne, 
Leipzig Radiosymfoniorkester og New Japan Philharmonic.

• Kerem Hasan 

• Engelsk dirigent,  

 født 1992 i London 

• Fra 2019 ny chefdirigent for 

 Tyrols Symfoniorkester

Fotograf: Clive Barda

Kerem Hasan
Dirigent 

Mozart & Sjostakovitj
Dirigent
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De hollandske brødre Lucas og Arthur Jussen er store 
stjerner i deres hjemland og er efterhånden også blevet det 
internationalt. De har optrådt siden de var ganske små – og er 
stadig meget unge: Lucas er 25 år og Arthur 22 år.

Brødrene kommer fra en musikerfamilie og har ikke oplevet 
det som noget specielt at være omgivet af musik altid. Men 
publikumsinteressen har i Holland været voldsom, lige siden 
Jussen-brødrene kom i medierne som vidunderbørn første gang. 

Da de var små, omkring de 10 år, blev de elever af den 
verdensberømte portugisiske pianist Maria João Pires. Siden 
har de studeret hver for sig og hver sit sted: Lucas Jussen i 
USA og Spanien, Arthur Jussen i Amsterdam. Selv om langt 
det meste af deres tid bruges på duo-optrædener, kan de også 
af og til høres solo.

Denne sæson har brødrene Jussen et tætpakket program af 
koncerter i Holland, Tyskland og Frankrig med afstikkere 
så langt væk som til Sydafrika og en turné til Asien. Deres 
koncertprogrammer indeholder alt fra korte firhændige 
værker ved ét klaver til yderst virtuose stykker som f.eks. 
Stravinskijs Le sacre du printemps i en udgave for to klaverer.

Mozarts dobbeltkoncert er et af deres kerneværker, som de  
har spillet mange gange – første gang, da de var bare 13 og 10 år 
– og de har indspillet koncerten sammen med the Academy of 
Saint Martin in the Fields og dirigenten Neville Marriner. 

I alt har de lavet seks albums for Deutsche Grammophon 
med mange af de vigtigste værker for to klaverer, bl.a. fransk 
musik af Poulenc, Saint-Saëns og Fauré.

Fotograf: Dirk Kikstra

Lucas & Arthur Jussen
Klaver

Mozart & Sjostakovitj
Solister

• Lucas & Arthur Jussen

• Hollandsk klaverduo

• født hhv. 1993 og 1996  

 i Hilversum



HONECK & FIDELIO
10. & 11. JANUAR 2019 KL. 19.30
KONCERTSALEN 
Oplev Beethovens opera Fidelio, en lidenskabelig fortælling  
om det vigtigste i verden: håbet, friheden og kærligheden. 
Operaen dirigeres af Beethoven-eksperten Manfred Honeck,  
som har udvalgt et stærkt hold af internationale solister.
Og skuespilleren Ghita Nørby er med på scenen som fortæller.

Læs mere og køb billetter på drsymfoniorkestret.dk

Fidelio opføres i koncertform.
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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



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

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.


