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Rafael Payare 
dirigent 
 
Ann Petersen 
sopran 
 
Lina Johnson 
sopran 
 
Elisabeth Jansson 
mezzosopran 
 
Alisa Weilerstein 
cello
 
Soo-Jin Hong 
koncertmester
 
Koncerten kl. 13.00 sendes 
direkte i P2 Koncerten og gen- 
udsendes nytårsnat fra kl. 00.20. 
Koncerten 30. december 
blev optaget til TV og sendes  
på DR K i aften kl. 20.00. 
 
 
 
 
 
 
I koncertpausen byder 
DR SymfoniOrkestret og 
kokkene Søren Westh og 
Robert Jacobsson på 
kanapéer og et glas bobler 
i foyeren. Se menuen og 
læs mere på side 10.
 
Ved koncerten kl. 17.00 vises  
H.M. Dronningens nytårstale i 
Koncertsalen umiddelbart efter  
1. del af koncerten. 

Chef for DR Koncerthuset, Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Producent: Curt Kollavik Jensen
Produktionsleder: Henrik Overgaard Kristensen 

Producer: Thore Brinkmann
Musikteknik: Mikkel Nymand
Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS

Nytårsgalla 
Program

JOHANN STRAUSS d. y. (1825-1899) 
Flagermusen: Ouverture   
Persisk march                     
 
PETER TJAJKOVSKIJ (1840-1893) 
Eugen Onegin: Polonaise  
Valse Sentimentale, opus 51, nr. 6  
 Soo-Jin Hong, violin  
 
JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 
Ungarsk dans nr. 5 
 
RICHARD STRAUSS (1864-1949) 
Rosenkavaleren, III akt: Finale 
 Hab´mir ś gelobt, ihn lieb zu haben  
 Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein 
  
 Feltmarskalinden: Ann Petersen, sopran 
 Octavian: Elisabeth Jansson, mezzosopran 
 Sophie: Lina Johnson, sopran 
 

 
PAUSE (35’) ca. 13.50/18.15  
 
 
 
H.C. LUMBYE (1810-1874) 
Echo fra de gamle guder paa Tivoli Øen, galop 
 
PETER TJAJKOVSKIJ 
Variationer over et rokoko-tema, opus 33, A-dur 
 Alisa Weilerstein, cello 
 
JOHANN STRAUSS d. y. 
An der schönen blauen Donau 
 
JOHANN STRAUSS d.æ. (1804-1849) 
Radetzky-march 
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Velkomst

Kære publikum  
Hjertelig velkommen til DR SymfoniOrkestrets traditionsrige Nytårsgalla her i 
Koncertsalen.

I begyndelsen af det nye år kan vi fejre, at DR SymfoniOrkestrets 106 musikere 
nu i 10 år har haft deres faste plads i denne unikke og smukke sal. Fremsynede 
politikere og en modig DR-direktion og bestyrelse besluttede, at der her på 
Amager Fælled skulle bygges en af verdens bedste koncertsale. Den japanske 
akustiker Yasuhisa Toyota vandt arkitektkonkurrencen sammen med 
franskmanden Jean Nouvel, og et nyt ikonisk bygningsværk blev skabt. 

DR Koncerthuset er i dag fast arbejdsplads for sangere og musikere i DR Big Band, 
DR SymfoniOrkestret, DR VokalEnsemblet, DR KoncertKoret, DR Korskolen 
og DR PigeKoret. Hertil inviterer huset hvert år musikalske gæster i næsten alle 
genrer indenfor. Mere end 300 koncerter nåede vi i 2018.

Gennem årene er DR SymfoniOrkestret og Koncertsalen vokset symbiotisk 
sammen. Salen har præget og udviklet orkestrets musikere – både deres 
individuelle klang og udtryk og deres samspil. Den fornemme kunstneriske 
udvikling har medført, at DR SymfoniOrkestret i disse år indtager den 
internationale klassiske musikscene. Til marts rejser orkestret sammen med 
chefdirigent Fabio Luisi på en to ugers turné til Japan, hvor vi er inviteret til at 
spille i 10 af landets største koncertsale. 

Musikken påvirker os mennesker på mange måder. Den kan gøre triste stunder 
mere overkommelige, give stemme til glade stunder – og så kan den ved højtider, 
som nytår, give os et pusterum og en mulighed for at stoppe op og i fællesskab 
forberede, at et nyt år banker på og kræver vores opmærksomhed. 

Vi har glædet os til at se jer og spille for jer i dag. Vi elsker vores store publikum 
her i Koncertsalen og glæder os til at byde jer velkommen igen i 2019! 

God fornøjelse – og godt nytår!

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset, Kor & Orkestre
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Wienermusik er nytårsmusik – og det er der er mindst to grunde til: dels de 
berømte nytårskoncerter, som Wiener Filharmonikerne har spillet hvert år 
siden 1939 med vægt på musikken af wienerdynastiet Strauss; dels Johann 
Strauss’ wieneroperette Flagermusen, der udspiller sig nytårsaften. 

I Flagermusen møder man overklassens gamle Wien med dens rigdom 
og sorgløshed. Et væld af champagne og forvekslinger holder komedien 
kørende. Nedenunder er der både forbudt flirt og småperversioner, alt 
sammen en del af festen. Operettens ouverture er musik med mageløs gejst 
og humør. Egentlig ganske fantastisk, at det kan fastholdes på noder!

Strauss’ lille Persisk march blev spillet første gang ved en koncert i den 
russiske by Pavlovsk, hvor Strauss i mange år gav sommerkoncerter 
undervejs på sine Ruslandsturnéer. Marchen blev tilegnet Shahen af 
Persien, og i mellemstykket citerer Strauss faktisk den persiske national-
sang. Som tak udnævnte Shahen ham til ’Ridder af Løven og Solen’.

Johann Strauss d.y. skrev 
næsten 500 stykker 
musik og overgik dermed 
sin far, Johann Strauss 
d.æ., med flere længder.

JOHANN STRAUSS d.y.: 
OUVERTURE TIL FLAGERMUSEN & PERSISK MARCH 

PETER TJAJKOVSKIJ: 
POLONAISE FRA EUGEN ONEGIN & VALSE SENTIMENTALE 

Tjajkovskij var et geni til både de store former og små stykker. I hans store 
opera Eugen Onegin er der indlagt en lille dansescene, og den chance 
udnytter Tjajkovskij til at skrive den uimodståelige Polonaise. 

Selskabsdansen polonaise var meget populær i 1800-tallet, og efterhånden 
blev den karakteristiske polonaiserytme også brugt i koncertmusik, der kan 
være ret så pompøs. I Eugen Onegin har polonaisen en tvetydig virkning, 
fordi balscenens humør og pragt er helt omvendt af hovedpersonen Eugen 
Onegins sindsstemning, når han sørger over at have forspildt de bedste 
muligheder i sit liv.

Tjajkovskijs Valse sentimentale  er egentlig et klaverstykke, som stammer 
fra en samling, hvor hvert stykke er tilegnet en kvinde. Den lille vals virker 
som en personlig samtale med et menneske, der betyder noget særligt. Det 
eftertænksomme, melankolske stykke blev tilegnet den franske guvernante 
Emma Genton, der boede hos et par af Tjajkovskijs venner. Ved denne 
koncert spilles valsen i et nyt arrangement, lavet af Martin Nygård Jørgensen.

Af Jens Cornelius

Nytårsgalla 2018
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Den smukke finale-trio  
fra Rosenkavaleren  
blev sunget ved  
Richard Strauss’ 
begravelse i 1949.

Nytårsgalla  
Musikken

RICHARD STRAUSS: ROSENKAVALEREN, FINALE

JOHANNES BRAHMS: UNGARSK DANS NR. 5

H.C LUMBYE: ECHO FRA DE GAMLE GUDER PAA TIVOLI ØEN 

Richard Strauss’ store opera Rosenkavaleren fra 1911 er et 
kærlighedseventyr fra aristokratiet om en marskalinde og hendes unge 
elsker Octavian, skønjomfruen Sophie, en elskovssyg baron og flere andre. 

Musikalsk set mixer Strauss to verdener fra fortiden: Mozarts æra i 
1700-tallet og wienervalsens storhedstid fra midten af 1800-tallet. Denne 
specielle ’retro-stil’ var en stor overraskelse, da operaen kom frem, for 
Strauss var ellers berygtet som musiklivets moderne vildmand.

I operaen følger man den modne marskalinde Marie Therese, der mister sin 
purunge elsker til en yngre og mere uskyldig kvinde. Til allersidst hører man 
i den bedårende og dybt rørende finale-trio, hvordan marskalinden lader 
Octavian gå – i erkendelse af, at han hører sammen med den unge Sophie. 
Det er så smukt, at det halve kunne være nok, men er samtidig et raffineret 
portræt af kærlighed i to livsfaser.

Rollerne som marskalinden og den unge Sophie synges af sopraner. Det 
er derfor pikant, at Strauss også lader Octavian synge af en kvindestemme, 
nemlig en lidt dybere mezzosopran. Teknisk set dækker Strauss sig ind 
bag traditionen fra Mozarts tid, hvor unge manderoller kunne synges af 
kvinder, f.eks. pagen Cherubino i Figaros bryllup. Men samtidig insinuerer 
han, at kærlighed og begær også findes mellem personer af samme køn – et 
skandaløst budskab til borgerskabet i 1911.

H.C. Lumbyes orkester var en fast del af Tivoli, lige fra haven åbnede i 
1843, og mange af hans stykker beskriver havens attraktioner, f.eks. Echo 
fra de gamle guder paa Tivoli Øen. Tivoli Øen var en gammel skanse i 
stadsgraven mellem Tivoli og det egentlige København. Her lavede man 
et tableau af græske gudestatuer, bl.a. vinguden Dionysos, men mest 
populær var en sangerindepavillon til glæde for de gæster, der var sejlet ud 
til øen. Derfor begynder erindringen om de gamle græske guder med en 
champagneprop, der ryger af flasken!

Mange wienerkomponister brugte ungarske træk – eller det, de mente, 
var ungarske træk – i deres musik. Brahms byggede sin berømte Ungarsk 
dans nr. 5 på en melodi, han troede var en ungarsk folkemelodi, men som 
i virkeligheden var et stykke ’falsk’ folkemusik, en czardas, skrevet af den 
ungarske komponist Béla Kéler. Skidt med det – stykket er udødeligt og
et perfekt eksempel på ’ungarsk stil’ i klassisk musik.
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JOHANN STRAUSS d.y.: AN DER SCHÖNEN BLAUEN DONAU
JOHANN STRAUSS d.æ.: RADETZKY-MARCH 

Et af Tjajkovskijs mest indsmigrende stykker er Variationer over et 
rokoko-tema. En virtuos opgave for cellisten, der dog helst skal spille så 
nonchalant, at man ikke mærker, hvor vanskelig solostemmen er! Det 
begynder med en kort introduktion fra orkestret, og så præsenterer celloen 
rokoko-temaet. Temaet er ikke den ægte vare fra rokokoens tidsalder i 
1700-tallet, men er skrevet af Tjajkovskij selv i 1877 i det, man dengang 
opfattede som ’gammel stil’. 

Efter temaet følger syv variationer, som spilles uden satspauser. I de to 
første variationer bliver melodien brugt til en liflig leg mellem celloen 
og de andre instrumenter. Tredje variation er en langsom sats, og man 
kommer til en anden klanglig verden, fordi tonearten flytter drastisk fra 
A-dur til C-dur. Fjerde variation vender tilbage til udgangspunktet og det 
lette humør. I femte variation spilles rokoko-temaet af en fløjte, mens 
celloen bevæger sig højere og højere op.

En stor solokadence for celloen og den sjette variation står i mol. Her 
river Tjajkovskij den nydelige rokoko-maske af. Som forløsning kommer 
sidste variation, der er den mest udadvendte og brillante af dem alle. En 
fantastisk finale!

De største af Strauss’ wienervalse er så righoldige, at de nærmest er 
symfoniske digte. Det gælder f.eks. An der schönen blauen Donau og dens 
associationer om at sejle gennem det østrig-ungarske rige. Når man lyksaligt 
glider ned ad Donau – turen tager 10-12 minutter – kan man evt. undervejs 
bemærke, hvordan Strauss har opbygget sådan en wienervals. Den har 
en langsom indledning og i alt fem forskellige valsestykker, der danner en 
slags potpourri. De fem valse består hver af to dele, og Strauss’ idérigdom 
er så utrolig, at han absolut ingen problemer har med at holde musikken 
flydende. Han præsenterede stykket ved Verdensudstillingen i Paris 1867 – 
og musikken er aldrig holdt op med at sejle op ad åen.

Til slut får vi Radetzky-march af hans far, Johann Strauss d.æ., der sammen 
med Donau-valsen er den faste afslutning ved nytårskoncerterne i Wien. 
Radetzky-march blev skrevet i 1848 til ære for feltmarskal Radetzky, der 
havde nedkæmpet oprørerne i den italienske uafhængighedskrig. Marchen 
slår fast, med højt humør, at intet kan rokke Kejserens Wien.

Tjajkovskij skrev store 
solokoncerter for 
klaver og for violin. Det 
nærmeste, han kom 
en cellokoncert, var 
Rokoko-variationerne.

Også Johan Strauss 
den ældres to andre 
sønner, Josef og Eduard 
Strauss, var populære 
valsekomponister.

PETER TJAJKOVSKIJ: ROKOKO-VARIATIONER 
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Dirigent

Rafael Payare vandt i 2012 den store Malko-dirigentkonkurrence 
her i DR Koncerthuset. Det var fuldt fortjent, og den 38-årige 
dirigent fra Venezuela har vist sig at være blandt de mest 
succesrige vindere i Malko Konkurrencens historie. 

Efter konkurrencen blev han assistent for tre ægte dirigent-
legender, Claudio Abbado, Daniel Barenboim og Lorin Maazel. 
En lang række engagementer fulgte, og han har siden sit 
gennembrud dirigeret nogle af verdens bedste orkestre, bl.a. 
London Symfoniorkester, Chicago Symfoniorkester og Wiener 
Filharmonikerne.

I 2014 blev Rafael Payare udnævnt til chefdirigent for Ulster 
Orkestret i Belfast. Til næste år skifter han fra det nordirske 
orkester til USA, når han tiltræder posten som chefdirigent for San 
Diego Symfoniorkester i Californien.

Rafael Payare udspringer af Venezuelas enestående musik-
uddannelsesprogram El Sistema, som udklækker tusindvis af unge 
musikere og giver børn fra selv de fattigste familier mulighed for 
et liv med klassisk musik. Spydspidsen er det store Simón Bolívar 
Ungdomssymfoniorkester, hvor Rafael Payare var solohornist, 
inden han begyndte at uddanne sig til dirigent.

For øvrigt er Rafael Payare siden sin Malko-sejr blevet flettet ind 
i konkurrencens historie i endnu højere grad: Da han i 2013 blev  
gift med den amerikanske cellostjerne Alisa Weilerstein, blev han 
samtidig svoger til Malko-vinderen fra 2009, Joshua Weilerstein.

•  Venezuelansk dirigent,  
født 1980 i Caracas

•   Vinder af Malko 
Konkurrencen  
i DR Koncerthuset i 2012

•  Chefdirigent for Ulster 
Orkestret og kommende 
chefdirigent for San Diego  
Symfoniorkester

Fotograf: BGE

Rafael Payare
Dirigent
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Solister

Ann Petersen er en af Danmarks førende operasangere. Hun 
debuterede i 1999 og har siden 2012 været solist ved Det Kongelige 
Teater. I hele sin karriere har hun optrådt meget på de store opera-
scener i Europa, bl.a. på den berømte Scala Opera i Milano, på 
Covent Garden i London, Statsoperaen i Berlin og Bastille Operaen i 
Paris. Rollen som marskalinden i Rosenkavaleren har hun sunget på 
Wiener Statsoperaen, på Operaen i København og tidligere i år med 
Israel Filharmonikene og dirigenten Zubin Mehta.

Ann Petersen
Sopran

Mezzosopranen Elisabeth Jansson er fra Stockholm. Siden 2005 har 
hun været ansat som solist ved Det Kongelige Teater. Her har hun 
sunget nogle af de vigtigste roller for sin stemmetype, bl.a. Carmen. 
Hun har også sunget flere af mezzosopranfagets kendte ’bukseroller’  
Cherubino i Figaros Bryllup og Octavian i Rosenkavaleren. Hun har 
medvirket i Wagners Parsifal med Berliner Filharmonikerne og 
chefdirigent Simon Rattle, og sammen med Ann Petersen sang hun i 
sommer Rosenkavaleren med Israel Filharmonikerne og Zubin Mehta.

Elisabeth Jansson
Mezzosopran

Fotograf: Michael Bennati Schou

Den norske sopran Lina Johnson fik sit gennembrud på Det 
Kongelige Teater i rollen som Despina fra Mozarts Cosi fan tutte. 
Hendes stemme er en koloratursopran, der passer til både Mozart 
(bl.a. Nattens dronning), Rossini og de virtuose sopranroller af 
Richard Strauss.  Lina Johnson har sunget på de fleste nordiske 
operascener, bl.a. Den Norske Opera i Oslo og på Malmø Operaen. 
Hun optræder også som solist i oratorier, og Bachs Matthæuspassion 
sang hun sidste år ved en koncert med BBC Filharmonikerne.

Lina Johnson
Sopran

Fotograf: Tonje Eliasson
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Solister

Soo-Jin Hong er 1. koncertmester i DR SymfoniOrkestret, en post 
hun har haft siden 2005. Hun er født i Sydkoreas hovedstad Seoul, 
men bare 15 år gammel flyttede hun med sine tre søstre til Wien for 
at uddanne sig som musiker på højeste niveau. I studietiden dannede 
Soo-Jin Trio con Brio med sin søster Soo-Kyung, der er solocellist i 
DR SymfoniOrkestret, og pianisten Jens Elvekjær. Trioen har vundet 
flere internationale konkurrencer og optræder flittigt i Europa og 
USA. Soo-Jin Hong har været solist i bl.a. Tjajkovskijs violinkoncert 
med DR SymfoniOrkestret og har også været solist med Moskva 
Symfoniorkester og Sydkoreas Radiosymfoniorkester.

Soo-Jin Hong
Violin

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. 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 indspilninger af mange 
cellokoncerter, bl.a. af Elgar, Dvořák og Sjostakovitj. På sit nyeste 
album spiller hun musik af Haydn og Schönberg, to meget forskellige 
komponister fra Wien, hvorfra hendes slægt oprindelig 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 cellokoncerter, 
skrevet af nogle af vor tids førende komponister. 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 kun halvanden måned siden, Alisa Weilerstein sidst var solist 
med DR SymfoniOrkestret, og i alt er det 5. gang, hun optræder her i 
DR Koncerthuset. Men det er første gang, hun optræder her sammen 
med sin mand, dirigenten Rafael Payare.

•  Amerikansk cellist,  
født 1982 i New York

•  International karriere som 
solist og kammermusiker

Fotograf: Harald Hoffmann

Fotograf: Suste Bonnén

Alisa Weilerstein  
Cello



DR Koncerthuset 2018/19 10

.506 har glædet sig til at servere nytårssnacks for jer i 
dag og håber, at maden vil fungere som et smagfuldt 
supplement til koncertoplevelsen på samme niveau 
som musikken.

.506 leverer årets kanapéer og bobler. Her arbejdes der 
dagligt for at skabe og inspirere til mere bæredygtige 
madvaner. Tilgangen er at lave madoplevelser, der 
smager fantastisk, pirrer sanserne og skaber refleksion 
over vores daglige madvaner. Det betyder blandt andet, 
at .506 har fokus på mindre madspild og et reduceret 
kødforbrug, når vi arbejder med mad. Det ligger i god 
tråd med, at den kødfri menu til årets nytårsgalla har 
fået langt mere fokus end de tidligere år. 

Aftenens menu er udviklet og tilberedt af .506’s kreative 
direktør, Søren Westh og chefkok Robert Jacobsson, 
der håber, at menuen vil udfordre smagsløgene og falde 
i god smag hos alle.

Velbekomme og godt nytår!
.506

Fotograf: Sara Galbiate

Søren Westh Robert Jacobsson

Kære 
 nytårsgæster

Nytårsgalla  
Kokke & menu 

NYTÅRSMENU 2018 
– VEGETAR/VEGANSK

Koncertbilletten inkluderer 
kanapéer, kransekage og et glas 

Prosecco.

Langtidsbagte jordskokker med 
pistacie og karse.

Karamelliseret blomkål, sort 
hvidløg, ristede efterårssvampe og 

skovmærke.

Tatar af gule beder med æblepuré, 
fennikel og dild.

Klassisk kransekage fra Sweet 
Valentine.

NYTÅRSMENU 2018  
– STANDARD

Koncertbilletten inkluderer 
kanapéer, kransekage og et glas 

Prosecco.

Tatar af koldrøget, islandsk øko-laks 
med æblepuré, fennikel og dild.

Sprød tærte med karamelliseret 
blomkål, sort hvidløg, ristede 

efterårssvampe og skovmærke.

Terrin af okse med pistacie, 
trøffelmayo og kørvel.

Klassisk kransekage fra Sweet 
Valentine.



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



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


