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Mød musikken 
Der er koncertintroduktion  
kl. 18.30 i koncertsalen med 
P2-værten Celine Haastrup,  
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 og 
den nyeste indspilning  
med Alisa Weilerstein.  
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Pintscher & Beethoven 
Program

SERGEJ RAKHMANINOV (1873-1943) 
Dødens ø, opus 29 (1909)  
Symfonisk digt  
 
 Varighed: ca. 20’     
 
 
MATTHIAS PINTSCHER (f. 1971)  
un despertar (2016), ‘en opvågnen’ for cello og orkester  
 (DR-bestilling; første opførelse i Skandinavien) 
  
Varighed: ca. 25’ 
 

PAUSE (30’) ca. 20.20 
 
 
 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)  
Symfoni nr. 6, F-dur, opus 68, ’Pastorale’ (1808)  
 
 I Allegro ma non troppo 
  Behagelige følelsers opvågnen ved ankomsten til landet 
 
 II Andante molto mosso 
  Scene ved bækken  
 
 III Allegro – 
  Bøndernes muntre samvær 
 
 IV Allegro – 
  Tordenvejr, storm 
 
 V Allegretto  
  Hyrdesang. Velgørende og taknemmelige følelser efter stormen 
 
 Varighed: ca. 45’ 
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Dødens ø var et af de 

sidste store værker, 

Rakhmaninov skrev, 

inden han forlod det 

urolige Europa og slog 

sig ned i USA.

Ude i havet ligger en dyster ø, tilgroet med dunkle træer og omkranset 
af høje klippemure med indhuggede gravkamre. En robåd er på vej 
over det stillestående vand, og om lidt når den frem – til Dødens ø. Sådan  
kan man beskrive det berømte maleri af Arnold Böcklin, Die Toteninsel, 
som inspirerede Rakhmaninov til orkesterstykket Dødens ø. 

Dødens ø er tæt knyttet til det kuldegysende sceneri i Böcklins billede, 
men Rakhmaninov tilfører det også et personligt drama. Det udspringer 
af beskuerens fascination af motivet, som er svært at løsrive sig fra, og 
hvis virkning bare stiger og stiger, når man kigger på det.

Da Rakhmaninov skrev musikken i 1909, var Böcklins billede ret nyt, 
men allerede reproduceret og genoptrykt utallige gange. Ovenikøbet 
malede Böcklin det selv i fem versioner. Rakhmaninov så billedet 
 første gang i en sort-hvid reproduktion. Da han senere så farveudgaven,  
blev han skuffet: ”Hvis jeg havde set originalen først, havde jeg nok 
ikke komponeret Dødens ø. Jeg foretrækker det i sort-hvid.”

Stykket begynder uhyggeligt med dybe klange og vuggende, pulserende  
rytmer. Taktarten er den skæve 5/8-takt, og det er blevet tolket som 
lyden af de slæbende åretag i båden, der ror mod dødens rige. Andre 
hører det som en tung, besværet vejrtrækning.

Gradvist udvikler musikken sig over åretagenes konstante puls, og døds-
riget kommet efterhånden så tæt på, at frygten stiger – hos os, der er 
vidner til det skrækindjagende syn. Klarsynet får lydstyrken til at stige 
til fortissimo. Og efter chokket rammes man af en lammende tavshed. 

Orkestret fortsætter nu i den blide 3/4-takt. Det er, som om vi for første 
gang hører menneskelighed i musikken, og at vi for en stund kan  
tænke på vores eget liv. Det lyse afsnit vokser til en storslået kulmination 
i dur. Men det var kun tankeflugt. Mørket venter forude, og det er kommet 
endnu nærmere.   

Musikken skifter til en sørgemarch, og Rakhmaninov citerer de første 
toner af dødehymnen Dies irae (’vredens dag’, dvs. dommedag), et 
dystert tema, der nærmest var hans musikalske livsmotto. En obo 
danner overgang til tilbagekomsten af åretagene i 5/4, og Dies irae- 
melodien høres en sidste gang i den kulsorte basklarinet. Så er båden 
nået frem og lægger til ved Dødens ø.

Af Jens Cornelius

Dødens ø
Sergej Rakhmaninov
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un despertar
Matthias Pintscher

Aftenens dirigent, Matthias Pintscher fra Tyskland, er også komponist.  
Hans nye cellokoncert un despertar (en opvågnen) fra 2016 er  
bestilt af DR SymfoniOrkestret og Boston Symfoniorkester og tilegnet 
aftenens solist, Alisa Weilerstein. 

Celloen bliver ofte sammenlignet med den menneskelige stemme. 
Den sammenligning er også udgangspunktet for Matthias Pintscher, 
der fortæller, at cellokoncerten udspringer af hans klanglige 
forestilling om en varm, mørk, syngende mandsstemme. 

Titlen un despertar stammer fra et digt af den mexicanske digter og 
Nobelprisvinder Octavio Paz, og her er det netop en mand, der taler 
til os med sin stemme. I digtet ser han ud på en øde vinternat, og i 
stilheden finder han ro til at grunde over det liv, han har levet. 

Det er altså en eksistentiel ’opvågnen’, Octavio Paz beskriver. ”Digtets 
følelsestilstand inspirerede mig”, siger Matthias Pintscher. ”Dette 
sårbare, skrøbelige øjeblik af erkendelse, hvor konturerne gradvist 
bliver klarere.” Octavio Paz’ digt har betydet så meget for Matthias 
Pintscher, at han allerede i 2008 satte det i musik for sang og klaver. 

Den nye cellokoncert er forbundet med Matthias Pintschers første 
cellokoncert, Reflections on Narcissus fra 2005 – for den nye koncert 
er nemlig den forrige koncerts modsætning. I den første cellokoncert 
blev celloen drevet til hysteriske højder, mens un despertar befinder 
sig i en skyggeverden. Styrken når sjældent højere end et mellemhøjt 
mezzopiano, instrumenterne rasler og hvisler, og klangfarverne skifter 
næsten umærkeligt.

Pintscher lader musikken vokse ud af celloens langsomme, blide 
sang. ”Jeg har ønsket at synge fraserne ud, skridte strækkene af, brede 
horisonten ud”, forklarer Matthias Pintscher. ”Opbygge musikken 
horisontalt, ikke lodret.” 

un despertar forløber i én sats, der bliver afbrudt undervejs af nogle 
få, voldsomme indsnit. Men musikken er hele tiden grundfæstet 
i celloens mørke sangstemme – personificeret af solisten Alisa 
Weilerstein. Matthias Pintscher beskriver hendes spil som ”utrolig 
lyrisk og mørkt-gyldent”.

un despertar blev  

ur opført sidste år i Boston  

af Alisa Weilerstein og 

Boston Symfoniorkester. 

Ved aftenens koncert får 

værket sin skandinaviens- 

premiere.
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Symfoni nr. 6, ’Pastorale’
Ludwig van Beethoven

Beethovens Symfoni nr. 6, Pastoralesymfonien, skiller sig ud fra  
hans otte andre symfonier. Især fordi den handler om noget konkret. 
 Symfonien er en hyldest til naturen, livet på landet og til Vorherre,  
der har skabt elementerne. 

I Pastoralesymfonien har satserne beskrivende titler, og de danner en 
fremadskridende handling. Beethoven understregede dog, at symfonien  
er ”mere et udtryk for følelser end et maleri”. Han ville gøre opmærksom  
på, at det var for nemt blot at lave naturbilleder i musik – og at det 
var gjort mange gange før. For Beethoven var der mere på spil end de 
idylliske scenerier.

Første sats begynder med et spillemandsagtigt tema, som viser, at vi er 
sluppet ud af byens larm. Satsen bærer overskriften Behagelige følelsers 
opvågnen ved ankomsten til landet. Musikken har en optimistisk, 
men også sær, statisk karakter. Dissonanser er stort set fraværende, 
og molakkorder nærmest renset helt væk. De landlige omgivelser er i 
bedste forstand stillestående og uden tidsfornemmelse.

Andensatsen, Scene ved bækken, er et billede af en rislende bæk i bunden af 
dalen. Med sine fugleimitationer er det især denne sats, der repræsenterer 
det maleriske i værket. Samtidig giver musikkens mange gentagelser 
en hypnotiserende virkning af ’healing’, ligesom det skete i første sats.

De tre sidste satser spilles uden satspauser som en føljeton. Bøndernes 
muntre samvær hedder tredje sats, hvor man er til bondegilde med 
spillemandsmelodier og stovte rytmer. Lidt senere trækker det sammen 
til uvejr, og et tordenskrald afbryder lystighederne. Tordenvejr, storm er 
symfoniens heftigste afsnit, hvor al stabilitet sprænges i stykker. Gennem 
sprækkerne i skønmaleriet kan man se ind til en uhyggelig og uharmonisk 
verden. En verden uden Gud. 

Hyrdesang. Velgørende og taknemmelige følelser efter stormen er titlen på 
finalen, der flyder saligt af sted som variationer over en hymne til naturen. 
Symfonien slutter altså i samme ånd, som den begynder. Men undervejs 
har rystelserne sat den landlige ro i relief. Vi har fået understreget, at 
naturen er udtryk for noget, der er uendelig meget større end mennesket.

Beethoven var en stor 

 naturelsker, der ofte 

tog på landet eller op i 

bjergene for at vandre 

rundt.
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Den 47-årige Matthias Pintscher fra Tyskland er et verdens-
navn, både som komponist og dirigent. En vidtfavnende 
musiker, der mestrer både det nye og det gamle. Han er hel-
digvis ofte gæst hos DR SymfoniOrkestret og var 2014-2017 
Artist-in-residence (huskunstner) her i DR Koncerthuset.

Matthias Pintscher arbejder som dirigent med både tradi-
tionelle symfoniorkestre og små specialensembler, og hans 
repertoire er enormt. Alt fra barokmusik til Beethovens sym-
fonier og det 20. århundredes modernisme ligger ham stærkt 
på sinde. 

På den måde er han en sand arvtager fra sin mentor, den 
 franske dirigent og komponist Pierre Boulez. Matthias 
Pintscher har da også siden 2013 været leder af det parisiske 
orkester for ny musik, som Pierre Boulez stiftede, Ensemble 
Intercontemporain.  

Matthias Pintscher er født i Nordrhein-Westphalen i det 
vestlige Tyskland, men bor i dag i New York, hvor han er pro-
fessor i komposition på elitekonservatoriet Juilliard School of 
Music. I USA er han regelmæssig gæstedirigent hos de store 
symfoniorkestre, bl.a. New York Filharmonikerne, Chicago 
Symfoniorkester, Los Angeles Filharmonikerne og Cleveland 
Orkestret. 

Som komponist har han skrevet musik i alle genrer: kammer-
musik, operaer, vokalmusik og soloværker, og hans orkester-
værker er blevet opført af de bedste orkestre i verden, bl.a. 
Wiener Filharmonikerne og af Berliner Filharmonikerne.

”Mine tanker om at dirigere kommer fra arbejdsprocessen 
med at komponere – og vice versa” siger Matthias Pintscher 
ganske kort om sin dobbelte rolle i musikken.

• Matthias Pintscher

• Tysk dirigent og komponist,  

 født 1971

• Chefdirigent for Ensemble 

 Intercontemporain

Fotograf: Felix Broede

Matthias Pintscher
Dirigent & komponist

Pintscher & Beethoven
Dirigent
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Cellisten Alisa Weilerstein er en af USA’s kendteste klassiske 
solister. En overvældende dynamisk musiker, der med stor 
iver kaster sig ud i nye værker og i nyfortolkninger af de gamle.

Alisa Weilerstein kommer ikke ud af det blå: Hun er født i 
New York som datter af en violinist og en pianist – og hendes 
lillebror er dirigenten Joshua Weilerstein, der er en populær 
gæstedirigent hos DR SymfoniOrkestret. 

I 2010 fik hun sit internationale gennembrud, da hun optrådte 
med Berliner Filharmonikerne og dirigenten Daniel Barenboim 
og kort efter var solist hos Los Angeles Filharmonikerne og 
Gustavo Dudamel. Siden har hun udgivet fremragende ind-
spilninger af bl.a. Elgars, Dvořáks og Sjostakovitjs cellokoncerter.  
På sit nyeste album spiller hun musik af Haydn og Schönberg, 
to meget forskellige komponister fra Wien, hvorfra hendes slægt 
oprindeligt stammer. 

Alisa Weilerstein gør en stor indsats for at skabe et nyt repertoire 
til celloen. De senere år har hun uropført en hel række nye cello - 
koncerter, skrevet af nogle af vor tids førende komponister, bl.a. 
Osvaldo Golijov, Lera Auerbach og Pascal Dusapin. I denne 
sæson har hun desuden valgt at prioritere musikken af Bach, 
og hun spiller alle hans seks solosuiter ved en række koncerter 
i USA og Europa.

Det er i aften fjerde gang, Alisa Weilerstein optræder her i 
DR Koncerthuset. Senest spillede hun Schumanns cellokoncert,  
dirigeret af Matthias Pintscher. Til december vender hun tilbage  
for at være solist ved DR SymfoniOrkestrets traditionsrige 
Nytårsgalla, som i år dirigeres af hendes mand, Rafael Payare.

Fotograf: Harald Hoffman

Alisa Weilerstein  
Cello

Pintscher & Beethoven
Solist

• Alisa Weilerstein

• Amerikansk cellist,  

 født 1982 i New York 

• International karriere som  

 solist og kammermusiker



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.


