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Honeck & Fidelio 
Program

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
 
Leonore-ouverture nr. 3  
 
FIDELIO  
’Leonore eller den ægteskabelige kærligheds 
triumf’ (1806) 
 
 LEONORE: Sally Matthews, sopran  
 MARZELLINE: Christina Landshamer, sopran   
 FLORESTAN: Christian Elsner, tenor  
 ROCCO: Christof Fischesser, baryton  
 PIZZARO: Shenyang, basbaryton  
 JAQUINO: Robin Tritschler, tenor  
 DON FERNANDO: Henning von Schulman, bas 
 
 Korsolister (1. akt): Adam Riis, tenor, Steffen Bruun, bas 
 
 FORTÆLLER: Ghita Nørby 
 
1. akt  
 
Varighed: ca. 90´ 
 

 
PAUSE (30’) ca. 21.00
 
 
 
2. akt  
 
Varighed: ca. 50´ 
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Musikken

Beethoven skrev én eneste opera – Fidelio. Det er på mange måder et 
atypisk værk, og alligevel er det fuldstændig typisk Beethoven. Operaen er 
en personlig fortælling om Beethovens brændende hjertesag: kampen for 
frihed. Dø om så det gælder.

I aften opføres operaen koncertant, dvs. uden kulisser og kostumer. Det 
kan Fidelio sagtens klare. Den er i sin natur ikke så scenisk udtænkt. 
Dels fordi det er en såkaldt ’nummeropera’, hvor musikken er inddelt 
i klare, adskilte afsnit; dels fordi Beethoven, der ikke var et traditionelt 
teatermenneske, ikke lægger vægten på scenisk action, men på rollernes 
indre udvikling, deres idéer og psykologiske samspil.  

Operaen drejer sig kort fortalt om den heltemodige kvinde Leonore, der 
forklæder sig som mand under navnet Fidelio for at befri sin elskede 
Florestan. Han sidder i fængsel som politisk fange, indespærret af en 
hævngerrig guvernør. Men Fidelio og Leonore giver ikke op, for de er 
et ’power couple’, der med livet som indsats vil kæmpe til det sidste for 
retfærdigheden.

Beethoven kæmpede også – med sit musikalske stof. Det kan man se i hans 
notesbøger, hvor temaerne og deres anvendelse blev skabt under store 
kraftanstrengelser. Fidelio var ingen undtagelse. Beethoven brugte ti år af 
sit liv på operaen, og hans frustrerede arbejde medførte, at operaen findes i 
tre forskellige versioner.

Premieren i Wien var i 1805, og da havde operaen tre akter. Det blev 
en katastrofal premiereaften, dels fordi opførelsen var ringe, dels fordi 
publikum i høj grad bestod af franske officerer fra den besættelsesmagt, 
der under Napoleonskrigene havde belejret Wien. De syntes naturligvis 
ikke ret godt om en opera, der opfordrede til frihedskamp mod 
overmagten.
 

Af Jens Cornelius

Fidelio
Ludwig van Beethoven

KAMPEN FOR OPERAEN
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I 1806 lavede Beethoven sin næste version, som var strammet meget 
op og udformet i kun to akter. Men den bedst kendte udgave af 
Fidelio er dog den, han lavede i 1814, og som gav operaen sit endelige 
gennembrud. Da var revolutionernes tid til gengæld ved at være forbi. Det 
europæiske topmøde, Wienerkongressen, var i færd med at genetablere 
nationalstaternes stabilitet. Tidens politik drejede sig om støtte til de 
’legitime’ magthavere, ikke om forandringer, og Beethovens opera kunne 
derfor tolkes på en ny måde.

”Med den opera vil jeg erhverve mig martyrkronen”, sagde Beethoven 
selvironisk om sin kamp for at få materialet til at makke ret. For at gøre 
forvirringen total, blev operaen opført under forskellige titler: Den 
første og den sidste udgave blev begge kaldt Fidelio, selv om de er meget 
forskellige, mens versionen fra 1806 hed Leonore eller den ægteskabelige 
kærligheds triumf. 

Selv om det er Beethovens 1814-version, der er blevet standardudgaven, 
er man i nyere tid begyndt at interessere sig for de tidligere versioner af 
operaen. Manfred Honeck foretrækker udgaven fra 1806. Det er denne 
udgave, der med enkelte justeringer opføres i aften. 

Blandt de fire ouverturer(!), Beethoven skrev til operaen, har Honeck 
valgt den største af dem – den ouverture, der normalt kaldes Leonore-
ouverture nr. 3. Storslået musik, der sjældent spilles som indledning til 
en scenisk opførelse, men som Manfred Honeck synes passer godt til en 
koncertant udgave af Fidelio. 

Teksten til Fidelio (eller Leonore!) stammer fra et fransk skuespil af Jean-
Nicolas Bouilly. Han tog del i den franske revolution og vidste bestemt, hvad 
frihedskamp var. Bouilly var en flittig skuespilforfatter, og hans tekst om 
Florestan og Leonore blev anvendt til flere forskellige operaer. Beethoven 
fik teksten bearbejdet til tysk af sin gode ven, Joseph Sonnleithner.

Operaen foregår i Spanien i nærheden af Sevilla. Hovedpersonen er 
Florestan, en adelsmand, der har forsøgt at afsløre den korrupte guvernør 
Pizarro. Som hævn bliver Florestan fængslet, og Pizarro spreder rygter om, 
at han allerede er død. 

Men Florestans hustru, Leonore, er overbevist om, at han stadig lever. Hun 
forklæder sig som en ung mand under navnet Fidelio (der betyder ’Den 
trofaste’) og skaffer sig adgang til fængslet ved at få job som fangevogter.

REVOLUTIONÆRE FORKÆMPERE

Beethoven skrev 

operaen i sin ’heroiske 

periode’, hvor flere 

andre af hans værker 

handler om at kæmpe 

sig frem til sejr. Det 

gælder f.eks. Symfoni nr. 

5 (Skæbnesymfonien), 

Symfoni nr. 3 (Eroica) og 

Egmont-ouverturen.



DR Koncerthuset 2018/19 5

Den gamle forstander for fængslet, Rocco, har sine egne problemer, for 
hans datter Marzelline er forelsket i hans assistent, Jaquino. Nu stiger 
spændingen på grund af den nyankomne medarbejder, for Marzelline 
forelsker sig i ham (dvs. i hende, den forklædte Leonore). 

Beethoven understreger de småborgerlige problemer for at perspektivere 
Leonores store mission! Og på dette sted i handlingen, hvor store og små 
bekymringer udstilles side om side, begynder operaen.

Fra begyndelsen er der allerede planer for et bryllup mellem den forklædte 
Fidelio og Marzelline. Fidelio bruger sin yndest hos Rocco til at bede om lov 
til at se den hemmelige fangekælder.

Guvernøren Pizarro ankommer nu til fængslet. Rocco advarer ham om, at 
ministeren næste dag vil aflægge et overraskelsesbesøg i fængslet, fordi han 
har hørt, at en politisk fange bliver behandlet dårligt. Kynisk bestemmer 
Pizarro sig for, at Florestan skal henrettes inden daggry.

Pizarro giver besked om, at der skal spilles et trompetsignal, når ministeren 
ankommer, så henrettelsen kan nås i tide. Han sætter Rocco til at grave 
hullet til Fidelios grav. Når graven er klar, vil Pizarro selv tage sig af drabet.

Fidelio overtaler Rocco til at slippe de øvrige fanger ud for en stund, så de 
kan mærke solen og den friske luft. Fangekoret O welche Lust er et gribende 
højdepunkt i operaen. 

Vi møder for første gang den forpinte Florestan. Han synger om sin faste 
tro på Gud og Leonore, inden han besvimer. Rocco og Fidelio kommer ind 
i cellen for at grave hans grav. Da Florestan vågner, genkender han ikke sin 
elskede i forklædning. Leonore/Fidelio kan ikke gøre andet end at give ham 
lidt vand og brød.

På Roccos signal ankommer Pizarro til cellen. Fidelio sendes væk, men 
gemmer sig i mørket i stedet. Da Pizarro træder frem med sin kniv for at 
slå Florestan ihjel, springer Fidelio frem og kommer imellem dem. Hun 
trækker en pistol og står ansigt til ansigt med den tyran, der vil myrde 
hendes mand.

Honeck & Fidelio
Musikken

HANDLING: 1. AKT

HANDLING: 2. AKT
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Da lyder trompeten: Den retfærdige minister Don Fernando – symbolet på 
oplysning og fornuft i modsætning til den nedarvede, enevældige fyrstemagt 
– er ankommet til fængslet for at kontrollere, at der ikke foregår noget 
ulovligt. Og nu er hævnens time kommet: Pizarro føres bort af vagterne, 
mens Fidelio og Leonore kan forenes i en kærlighedsduet, O namenlose 
Freude.

Fidelio er et enkeltstående værk i Beethovens produktion, og operaen 
skiller sig ud på flere måder. Ikke mange operaer, hvor sangerne også skal 
tale, har overlevet til i dag. Det var en tradition, der levede indtil et stykke 
op i 1800-tallet, men derefter tog man kraftigt afstand fra operaer med tale. 
Enten skar man dialogen væk – eller også droppede man hele operaen.  

Manfred Honeck foretrækker at sløjfe den talte dialog og erstatte den med 
en fortæller, som binder scenerne sammen. Ved aftenens opførelse er den 
sammenbindende tekst tilrettelagt af Henrik Engelbrecht.

TALE ER SØLV

Honeck & Fidelio
Musikken
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Wien er en musikby med sine helt egne traditioner. Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Bruckner og Mahler har gået i 
byens gader. En af de wienere, der bærer deres fakkel videre, 
er dirigenten Manfred Honeck. Han har bogstaveligt talt den 
wienerklassiske musik som sit modersmål.

Han er født i 1958 og begyndte sin musikerkarriere som 
bratschist hos Wiener Filharmonikerne. Efter ti år som 
orkestermusiker skiftede han gradvis til dirigentfaget. Han 
arbejdede som assistent for Claudio Abbado og fik i 1991 sin 
første stilling som kapelmester ved Operaen i Zürich.

Siden har han været chefdirigent for Sveriges Radios 
Symfoniorkester og for Operaen i Stuttgart. Som gæstedirigent 
har Manfred Honeck dirigeret verdens førende orkestre, 
bl.a. Berliner Filharmonikerne, Concertgebouw Orkestret i 
Amsterdam, Dresdens Statskapel, Chicago Symfoniorkester 
og ikke at forglemme sit eget gamle orkester, Wiener 
Filharmonikerne. 

Gennem mere end 20 år har han været en fast gæst hos DR 
SymfoniOrkestret, og ved indvielsen af Operaen i København 
dirigerede han Verdis Aida. 

I 2008 blev Manfred Honeck udnævnt til chefdirigent for 
Pittsburgh Symfoniorkester i USA. Samarbejdet er en enorm 
succes. Honeck har løftet orkestret op i verdenseliten, og hans 
kontrakt er forståeligt nok blevet forlænget to gange allerede. 
Med orkestret har han lavet en række højt roste indspilninger 
med musik af bl.a. Bruckner, Mahler, Strauss, Dvorak, Tjajkovskij 
og Beethoven.  

Manfred Honeck er æresdoktor ved flere amerikanske 
universiteter og er blevet udnævnt til titulær professor af den 
østrigske præsident. På trods af al virakken bor han stadig på sin 
fødeegn i en lille østrigsk by.

•  Østrigsk dirigent, født 1958 i 

Nenzing

•  Chefdirigent for Pittsburgh 

Symfoniorkester i USA

Fotograf: Felix Broede

Manfred Honeck  
Dirigent

Honeck & Fidelio
Dirigent
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Sopranen Sally Matthews synger den kvindelige hovedrolle som 
Leonore. 

Hun er født i 1975 og debuterede som ganske ung, da hun 
på et afbud kom med i en forestilling på Covent Garden, den 
kongelige opera i London. De seneste 10-12 år har hun haft en 
fornem international karriere, været solist med mange berømte 
orkestre og sunget på de store europæiske operascener, bl.a. i 
München, Bruxelles, Lyon og Amsterdam. I 2016 medvirkede hun 
i uropførelsen af Thomas Adès’ opera The Exterminating Angel i 
Salzburg, og siden har hun opført den på Covent Garden og New 
Yorks Metropolitan Opera.

Sally Matthews har indspillet bl.a. Webers opera Jægerbruden, 
dirigeret af Colin Davis, og Carl Orffs Carmina Burana med 
Berliner Filharmonikerne og chefdirigent Simon Rattle.

Sopranen Christina Landshamer synger partiet som Marzelline.

Hun er en meget alsidig sangerinde, født i München 1977, og 
mestrer både barokmusik, kirkemusik og de store klassikere fra 
opera- og koncertrepertoiret. 

I denne sæson har hun været på turné med Budapest Festival 
Orkestret som solist i Mahlers Symfoni nr. 4, og hun er solist i store 
oratorier og kirkeværker som Haydns Skabelsen og Årstiderne, 
Mozarts Requiem og Mendelssohns Elias. I Zürich skal hun synge 
sopransoloen i Carl Nielsens Symfoni nr. 3, dirigeret af Alan 
Gilbert, og i USA skal hun være solist i Beethovens Symfoni nr. 9, 
dirigeret af Manfred Honeck.

Christina Landshamer har indspillet en række fremragende 
albums, bl.a. tyske lieder og Bachs Matthæuspassion, dirigeret af 
Riccardo Chailly. 

Fotograf: Marco Borggreve

Fotograf: Sigtryggur Ari Jóhannsson

Sally Matthews  

Christina Landshamer

Sopran

Sopran

Honeck & Fidelio
Solister
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Fotograf: Garreth Wong

Fotograf: Detlef Kurth

Den tyske tenor Christian Elsner synger partiet som Florestan. 

Han er en af Tysklands kendteste tenorer, både indenfor lieder, 
oratorier og opera. På operascenen sang han især Mozart-roller, 
indtil han for ca. ti år siden tog fat på det tungere heltetenor-
repertoire og siden mest har sunget Wagner-partier som Parsifal 
og Siegmund i Valkyrien.  
 
Christian Elsner har optrådt på verdens største scener, 
bl.a. Carnegie Hall, La Scala i Milano, Wiens Statsopera og i 
Musikverein. Han har flere gange optrådt med DR’s ensembler, 
og samarbejdet kan høres på indspilninger, bl.a. Mozarts opera 
Idomeneo med dirigenten Adam Fischer og Liszts Faust-symfoni 
med DR SymfoniOrkestret og Thomas Dausgaard.

Christian Elsner er desuden sangpædagog og professor ved 
musikkonservatoriet i Karlsruhe.

Den irske tenor Robin Tritschler synger rollen som Jaquino.

Robin Tritschler optræder især som liedsanger og oratoriesolist. Det 
hele begyndte, da han som barn blev sendt til sangundervisning, 
fordi hans mor ville slippe for at høre ham synge derhjemme! Det 
udviklede sig hurtigt, og fra 2012 til 2014 var han udvalgt af BBC som 
New Generation Artist.

Et af hans specialer er Bachs kirkekantater – han har opført mere 
end 90 forskellige. Indenfor operafaget synger han især de lyriske 
tenorroller af bl.a. Rossini og Mozart. Denne sæson optræder han 
med symfoniorkestre i både Nord- og Sydamerika, med lieder i 
London og med barokmusik i Frankrig. 

Robin Tritschler har optrådt flere gang i Danmark og var for to år 
siden solist med DR SymfoniOrkestret i Schumanns Faust-scener.

Christian Elsner

Robin Tritschler

Tenor

Tenor

Honeck & Fidelio
Solister
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Den tyske basbaryton Christof Fischesser synger partiet som 
fangevogteren Rocco.

Christof Fischesser har en flot karriere på de europæiske 
operascener. Han var i mange år solist på Berlins Statsopera og 
kom derefter til Zürich Operaen. De senere år har han arbejdet 
freelance og gæsteoptrådt på bl.a. Covent Garden, Wiener 
Statsoperaen og Bastilleoperaen i Paris. 

Hans repertoire spænder over alle de store baspartier fra Mozart 
til Wagner og Richard Strauss. Han synger ofte koncertværker 
og oratorier, og Verdis Requiem og Beethovens Missa solemnis 
har han sunget med så fremragende dirigenter som Bernard 
Haitink og Kirill Petrenko. Han har flere gange været solist med 
DR SymfoniOrkestret, bl.a. i Händels Messias og i Franz Schmidts 
oratorium Das Buch mit dem sieben Siegeln. 

Operaens skurk, guvernør Pizzaro, synges af den kinesiske 
basbaryton Shenyang. 

Han fik sit internationale gennembrud i 2007, da han vandt BBC’s 
konkurrence Singer of the World. Han er født i en sangerfamilie i 
den nordkinesiske storby Tianjin og uddannet i Shanghai. Efter 
sin store sejr i 2007 flyttede han til USA og videreuddannede sig 
på Juilliard School i New York. Han debuterede på New Yorks 
Metropolitan Opera i 2009 og har siden sunget på de store scener i 
Nordamerika, Europa og Asien.

Som bare 34-årig behersker han allerede de tunge, dramatiske roller, 
f.eks. i Wagners Nibelungens Ring, og senest har han debuteret i 
rollen som Johannes Døberen i Richard Strauss’ opera Salome. 

Han har indspillet flere albums, bl.a. dirigeret af Vladimir 
Ashkenazy og Jaap van Zweden.

Fotograf: Marco Guerra

Fotograf: Jens Fischesser

Christof Fischesser 

Shenyang

Basbaryton

Basbaryton

Honeck & Fidelio
Solister
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Fotograf: Piotr

Fotograf: xxxx

Den svenske bassanger Henning von Schulman synger rollen 
som ministeren Don Fernando. 

Henning von Schulman, født på Gotland, studerede oprindeligt 
kemi i Sverige, men skiftede til klassisk sang og blev uddannet 
på Operaakademiet i København. På Det Kongelige Teater har 
han siden sin debut i 2013 haft mange roller, bl.a. titelrollen i 
Mozarts Figaros bryllup, Sarastro i Tryllefløjten og troldmanden 
Dilfeng i Kuhlaus opera Lulu. Sidste år optrådte han som 
skurken Sparafucile i Verdis Rigoletto på Malmø Operaen, og han 
medvirkede i Richard Strauss’ Salome ved Salzburg Festspillene 
med Wiener Filharmonikerne og dirigenten Franz Welser-Möst. 

Til næste år debuterer han i USA, når han skal optræde på Lyric 
Opera i Chicago.

I aftenens opførelse af Fidelio er der en særlig rolle til en fortæller. 
Det er Ghita Nørby, der læser operaens sammenbindende tekst.

Ghita Nørby behøver ingen introduktion: Hun er Danmarks 
kendteste skuespillerinde og har i mere end 60 år optrådt i alt fra 
folkekomedier til de største dramaer. Hun debuterede i 1955 på Det 
Kongelige Teater, og senere fik hun en lang række hovedroller på Det 
Ny Teater, Folketeatret, Det Kgl. Teater og Betty Nansen Teatret. 

Ghita Nørby har også medvirket i utallige film, bl.a. Dansen med 
Regitze og Hamsun – men mest kendt er hun nok for rollen som 
Ingeborg Skjern i Matador.

Ghita Nørby har i løbet af sin karriere modtaget et hav af priser, bl.a. 
flere Bodil-priser, en hæderspris ved Reumert-prisuddelingen og en 
Æres-Robert ved Robert-filmprisuddelingen.

Henning von Schulman  

Ghita Nørby  

Bas

Fortæller

Honeck & Fidelio
Solister
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DR KoncertKoret

DR KoncertKoret har som DR’s symfoniske kor vundet stor 
international anerkendelse inden for stort set alle genrer og epoker af 
den klassiske musik. DR KoncertKoret optræder som regel sammen 
med DR SymfoniOrkestret, men gennem tiden har koret også optrådt 
sammen med en række andre danske og internationale orkestre og 
ensembler, og man kan også jævnligt opleve sangerne alene på scenen 
i a cappella-kormusik. 

Både det klassiske kernerepertoire og den nye musik er vigtig for DR 
KoncertKoret. Per Nørgårds Symfoni nr. 3 er skrevet specielt til koret, 
og de har opført og indspillet en række værker af moderne mestre som 
Henze, Ligeti og Berio. 

Siden 2016 har den belgiske dirigent Bart Van Reyn været fast 
’syngemester’ for DR KoncertKoret. Han har tidligere arbejdet med en 
lang række europæiske kor og vokalensembler, herunder BBC Singers 
og Berlins Radiokor.

DR KoncertKoret

DR Koncerthuset 2018/19 12Viotti & Ravel
DR SymfoniOrkestret

I selskab med DR SymfoniOrkestret kan alle danskere opleve den 
store, symfoniske musik – enten ’live’ i DR Koncerthuset eller trans-
mitteret på radio, tv og internet. Orkestret har været DR’s musikalske 
flagskib lige siden grundlæggelsen i 1925, og i dag er orkestret i inter-
national klasse med italienske Fabio Luisi som chefdirigent. 

Hver sæson rejser DR SymfoniOrkestret på en stort anlagt udlands turné,  
hvor de spiller i nogle af verdens fineste koncert sale. De seneste år har  
orkestret bl.a. optrådt i Carnegie Hall i New York, Filharmonien i Berlin  
og Londons Royal Albert Hall. I forrige sæson var DR SymfoniOrkestret  
på turné til USA, hvor anmelderne bl.a. skrev om “vibrerende, dyna miske  
opførelser” og “muskuløse og imponerende fortolkninger”. I foråret 
gik turen til Kina, og i denne sæson venter to ugers turné til Japan, 
hvor orkestret er inviteret til at spille i en række af landets fornemste 
koncertsale.

DR SymfoniOrkestret

drsymfoniorkestret.dk

Fotograf: Per Morten Abrahamsen
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DR KoncertKoret blev grundlagt i 1932 af dirigenten Mogens Wöldike 
som Statsradiofoniens Madrigalkor. Siden omdøbtes koret til Radiokoret,  
og i 2009 fik det sit nuværende navn.

DR KoncertKoret består af 74 sangere og har vundet stor international  
anerkendelse inden for stort set alle genrer og epoker af den klassiske 
musik. Som regel optræder koret sammen med DR SymfoniOrkestret, 
men gennem tiden har DR KoncertKoret også optrådt sammen med 
en række andre danske og internationale orkestre, ligesom de af og til 
kan opleves alene på scenen i a cappella kormusik.

Siden 2016 har den belgiske dirigent Bart Van Reyn været fast ’synge-
mester’ for DR KoncertKoret. Han har tidligere arbejdet med en lang 
række europæiske kor og vokalensembler, herunder BBC Singers og 
Berlins Radiokor.

DR KoncertKoret

’Syngemester’ er 

gammel betegnelse 

for en sanglærer eller 

leder af en sangskole. 

Betegnelsen bruges 

stadig på bl.a.  

Det Kgl. Teater og i DR. 

Syngemesteren står for 

korets indstudering af 

nyt repertoire.

Viotti & Ravel
DR KoncertKoret

Fotograf: Agnete Schlichtkrull
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DR SymfoniOrkestret

I selskab med DR SymfoniOrkestret kan alle danskere opleve den
store, symfoniske musik – enten ’live’ i DR Koncerthuset eller 
transmitteret på radio, tv og internet. Orkestret har været DR’s 
musikalske flagskib lige siden grundlæggelsen i 1925, og i dag er 
orkestret i international klasse med italienske Fabio Luisi som 
chefdirigent. 

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 Carnegie Hall i New York, 
Filharmonien i Berlin og Londons Royal Albert Hall. I forrige sæson 
var DR SymfoniOrkestret på turné til USA, hvor anmelderne bl.a. 
skrev om “vibrerende, dynamiske opførelser” og “muskuløse og 
imponerende fortolkninger”. I foråret 2018 gik turen til Kina, og i 
dette forår venter to ugers turné til Japan, hvor orkestret er inviteret til 
at spille i en række af landets fornemste koncertsale. 

DR SymfoniOrkestret
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DR SymfoniOrkestret

drsymfoniorkestret.dk

Fotograf: Per Morten Abrahamsen
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DR KoncertKoret blev grundlagt i 1932 af dirigenten Mogens Wöldike 
som Statsradiofoniens Madrigalkor. Siden omdøbtes koret til Radiokoret,  
og i 2009 fik det sit nuværende navn.

DR KoncertKoret består af 74 sangere og har vundet stor international  
anerkendelse inden for stort set alle genrer og epoker af den klassiske 
musik. Som regel optræder koret sammen med DR SymfoniOrkestret, 
men gennem tiden har DR KoncertKoret også optrådt sammen med 
en række andre danske og internationale orkestre, ligesom de af og til 
kan opleves alene på scenen i a cappella kormusik.

Siden 2016 har den belgiske dirigent Bart Van Reyn været fast ’synge-
mester’ for DR KoncertKoret. Han har tidligere arbejdet med en lang 
række europæiske kor og vokalensembler, herunder BBC Singers og 
Berlins Radiokor.
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Lars kom til København fra Sønderjylland i januar 1990 og 
sang sig hurtigt ind i det daværende Radiokammerkor. Han 
fortryllede alle med sin smukke tenorstemme og sang solopartier 
både i og udenfor Radiokammerkoret. Lars har altid været en 
fantastisk nodelæser, været yderst observant under prøver og 
aldrig været bleg for at stille spørgsmål til dirigenterne, når der 
var tvivlsspørgsmål. En stor kæphest for Lars har altid – grundet 
hans sønderjyske baggrund – været den tyske udtale, hvilket han 
ikke har lagt skjul på, uanset om dirigenten var ukendt eller en 
verdensstjerne.

Lars er indbegrebet af hygge og omsorg. Ved ansættelse af 
udenlandske kollegaer har Lars udviklet sit eget ’dansk for ny-
begyndere’, hvor han lærer de nye kollegaer mange – også nyttige 
– danske ord og sætninger! Når DR VokalEnsemblet turnerer 
rundt i Danmark, er det altid Lars, der kommer rundt med kaffen 
i bussen. Fra klokken 7.00 om morgenen serverer han med en 
venlig bemærkning eller med en mere eller mindre stueren 
vittighed – alle bliver set og sørget for.

Kære Lars! Vi vil alle savne din smukke tenor, dit smittende 
humør, dit engagement for koret, din åbenhed og ærlighed – 
og de vittigheder, vi alle har hørt over 50 gange! Pøj pøj med 
dit fortsatte virke og vi glæder os til at se dig som assistent til 
fremtidige koncerter eller i salen som publikum.

Michael Emery
Kunstnerisk leder for DR VokalEnsemblet & DR KoncertKoret

Lars Pedersen
Tenor i DR VokalEnsemblet

Afsked med
Lars Pedersen



Nyd den storslåede klang af  
DR KoncertKoret og DR SymfoniOrkestret,
når de sammen opfører en flot samling af  
kormusikkens skønneste perler med  
musikalske overraskelser – og mulighed  
for at synge med undervejs!

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk

DE SKØNNESTE KOR
6. APRIL 2019 KL. 15.00



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.


