
Schiff & 
Kejserkoncerten



17. januar kl. 19.20
20. januar kl. 12.15

Kl. 18.30 i Koncertsalen 
v. Mathias Hammer

MØD
MUSIKKEN

DR SymfoniOrkestret
Koncertmester:  Johannes Søe Hansen

Sir András Schiff
Dirigent og solist

Torsdag 17. januar 2019 kl. 19.30
Fredag 18. januar 2019 kl. 19.30
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Program

Johannes Brahms (1833-1897)
Symfoni nr. 3, F-dur, opus 90 (1883)

I – Allegro con brio
II – Andante

III – Poco allegretto
IV – Allegro

     ca. 40’

Béla Bartók (1881-1945)
Dansesuite (1924)

I – Moderato
II – Allegro molto

III – Allegro vivace
IV – Molto tranquillo

V – Comodo
VI – Finale. Allegro

    ca. 18’

Pause (30’) ca. 20.30

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Klaverkoncert nr. 5, Es-dur, opus 73, ’Kejserkoncerten’ (1809-10)

I – Allegro
II – Adagio un poco mosso

III – Rondo. Allegro
     ca. 40’
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For præcis 10 år siden spillede 
DR SymfoniOrkestret de allerførste 
toner til indvielsen af DR Koncerthuset. 
Et hus, som lige fra begyndelsen mødte 
international bevågenhed, høstede 
fornemme priser og blev udnævnt som 
en af verdens 10 vigtigste koncertsale i 
tidsskriftet Gramophone. 

I aften kan vi fejre, at DR Koncerthuset 
gennem sine første 10 år på én gang er 
blevet hele Danmarks koncerthus og 
samtidig har medvirket til at sætte dansk 
musikliv på det kulturelle verdenskort. 
Med sine unikke rammer har Koncert-
salen formået at tiltrække en række af 
verdens allerstørste navne indenfor 
både klassisk og rytmisk musik samtidig 
med, at de nye rammer har præget og 
løftet DR’s egne kor og orkestre op i en 
ny, kunstnerisk liga. 

Den særlige intimitet og nærhed, som 
findes i Koncertsalen, var i begyndelsen 
en overraskelse for både musikere og 
publikum. Men netop kombinationen af 
de smukke, varme omgivelser og den 
klare, transparente lyd har gennem de 
sidste 10 år været med til at forfine 
og forstærke både klang og udtryk 
for alle DR’s kor og orkestre – fra 
DR SymfoniOrkestret, DR KoncertKoret 
og DR VokalEnsemblet til DR PigeKoret 
og DR Big Band. Hver især står de i dag 
skarpere end nogensinde og er med 
deres særlige kunstneriske profil med til 
at tegne dansk musikliv internationalt. 

Vigtigst af alt er det dog, at et stort og 
bredt publikum har taget DR Koncert-
huset til sig med åbne arme, spidsede 
ører og en stor musikalsk appetit. Her 
taler tallene deres eget, tydelige sprog: 
Næsten 350.000 gæster fandt sidste 
år vej ind i huset for at opleve fælles-
skabet og intensiteten i den levende 
musik. Det var næsten tre gange så 
mange, som vi modtog i åbningsåret. 
Forklaringen på de flotte publikumstal 
er ikke bare en optimal udnyttelse af 
husets kapacitet, men også den store 
musikalske mangfoldighed og de 
mange gæstende solister og orkestre, 
som gør, at vi gennem årets over 300 
koncerter favner næsten enhver musi-
kalsk smag. 

Lige siden DR Koncerthusets åbning har 
vi haft et helt særligt fokus på børn og 
unge, og sidste år kunne vi konstatere, 
at 25 % af DR Koncerthusets besøgende 
er under 25 år. DR Musikariets mange 
aktiviteter for børn har gennem årene 
åbnet døren til musikkens forunderlige 
verden for hundredtusindvis af danske 
børn. Sammen med de pædagogiske 
initiativer og det ambitiøse talent-
arbejde, som husets kor og orkestre 
indgår i med bl.a. DR Korskolen og 
Malko Dirigentskolen, føler vi, at DR 
Koncerthuset er med til at bære den 
levende musik sikkert ind i fremtiden.

Siden vi indviede DR Koncerthuset, har 
medielandskabet udviklet sig i rasende 

Kære publikum
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fart – både i DR og i resten af verden. 
Det er umuligt at sige, hvad fremtidens 
digitale udvikling vil bringe, men med 
de unikke rammer og muligheder, 
vi har i alle husets studier, er det helt 
sikkert, at den levende musik i DR står 
stærkere end nogensinde før. 

Den særlige kombination af levende 
musik på højeste niveau, en enestå-
ende visuel og akustisk ramme og 
optimale tekniske forhold giver DR’s 
musikproduktioner en gennemslags-
kraft, som lader musikken nå ud til 
lyttere og seere i alle afkroge af landet. 
Hvert år oplever omkring tre millioner 
danskere optagelser med DR’s kor og 
orkestre på radio, TV og online gennem 
de rundt regnet 500 DR-programmer, 
som musikken indgår i.

Kigger vi ud over landets grænser, er 
antallet af musikelskere, som har kigget 
nysgerrigt ind i vores smukke hus via 
digitale medier, nærmest eksploderet. 
I skrivende stund har over 80 millioner 
følgere fra hele verden set koncert-
uddrag med DR SymfoniOrkestret, og 

med en ny, international distributions-
aftale bliver orkestrets koncerter fra i år 
tilgængelige for 150 TV-stationer i 40 
lande.

Koncerten i aften er et stærkt eksempel 
på, at DR SymfoniOrkestret er i nær-
kontakt og øjenhøjde med toppen 
af Europas klassiske musikliv her i 
DR Koncertsalen. Pianisten og dirigen-
ten Sir András Schiff er en kunstnerisk 
kapacitet, som er efterspurgt over hele 
verden, og vi er stolte og glade for, at 
han er med os på denne særlige aften i 
et program, hvor DR SymfoniOrkestret 
folder sig ud i tre pragtfulde, symfoni-
ske værker.

God fornøjelse 
– og på gensyn i DR Koncerthuset!

Maria Rørbye Rønn                   
Generaldirektør

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset, 

Kor & Orkestre
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Sir András Schiff er en af verdens 
førende klassiske musikere. En sublim 
pianist og en mesterlig fortolker af den 
klassiske musikarv. Heldigvis for det 
danske publikum banker Sir András 
Schiffs hjerte varmt for Danmark. Gen-
nem en karriere på over 40 år har han 
optrådt her meget hyppigt, og han har 
et tæt forhold til DR SymfoniOrkestret.

Schiff er født i Ungarns hovedstad 
Budapest, og som ung var han en af 
Østblokkens præmiekunstnere. 
Danmark var det første vestlige land, 
han fik lov til at optræde i – det var i 
1974. Fem år senere hoppede han af til 
Vesten under en koncertrejse til USA, 
og i dag bor han i London og i Firenze. 

65-årige Sir András Schiff har altid 
været en virtuos musiker, men det er 
ikke den virtuose musik, der tiltrækker 
ham. Han koncentrerer sig om søjlerne 
i den vestlige musikkultur, især Bach, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert 

Sir András Schiff,
Dirigent og solist

og Schumann. Men også musikken 
af hans landsmand Bartók ligger ham 
meget nær.

Hans musikalske hukommelse er legen- 
darisk – og for os andre nærmest ufor-
ståelig. Alle Bachs hundreder af klaver-
værker kan han udenad og spiller dem 
ofte ved meget lange koncerter. Det er 
i det hele taget solooptrædener, der 
efterhånden er blevet Schiffs hovedsag. 
De senere år er han dog også begyndt 
at dirigere, men det er ikke ret ofte, 
at han som i aften også dirigerer rene 
orkesterværker uden klaver.  

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

DR SymfoniOrkestrets 
Torsdagskoncerter følges  

hver sæson af ca. 

via DR’s radio, TV og web.

DR SymfoniOrkestret

500.000
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Johannes Brahms
Symfoni nr. 3

Fri, men glad – ’Frei, aber froh’.  
Det er det tvetydige og skjulte motto 
i Brams’ Symfoni nr. 3. Et fuldendt 
kunstværk af en komponist, der 
nød sin frihed som kunstner, selv 
om glæden var dyrekøbt. For med 
friheden fulgte den usynlige makker, 
ensomheden.

De tre blæserakkorder, der indleder 
symfonien, er en slags åbningskode. 
Melodiens toner er F-A(s)-F, en for-
kortelse for ’Frei, aber froh’, og de tre 
akkorder er F-dur, f-mol og F-dur. Den 
skiften mellem dur og mol går igennem 
hele symfoniens sammenblanding af 
det søde og det bitre.

Efter den kraftige og vitale begyndelse 
kunne man tro, at symfonien fortsætter 
i en heroisk stil. Men udviklingen er 
overraskende. Især de to midtersatser 
gør, at symfonien drejer uden om de 
kampstemninger, man finder i Brahms’ 
egen Symfoni nr. 1 – og i musikken af 
hans forbillede, Beethoven.
 
Anden sats bygger på et fromt og 
uskyldigt tema i stil med en folkemelodi 
eller en salme. Brahms præsenterer det 
i en sublim orkestrering for træblæsere. 
Musikkens landlige idyl får lov til at 
hænge i luften, for også tredje sats er 
rolig og giver et kig endnu længere ind 
i privatsfæren hos Brahms. Den bryske 
facade fra første sats pilles af, lag for 
lag, i denne sjælelige afklædning.  

Det private tonefald vender overraskende 
tilbage i slutningen af den grublende 
sidstesats. Symfonien ender nemlig 
ikke med et brag, som finaler tit gør, 
men med et nostalgisk suk. Brahms er 
nok den første komponist i 1800-tallet, 
der lader en symfoni ende tyst. I stedet 
for bombastiske bækkenslag og pauke-
hvirvler slipper musikken ud af fingrene 
som en fjer i sommervinden. 

Symfonien er musik fra toppen af 
Brahms’ skaberevne. Den er den mest 
kompakte af hans fire symfonier, men er 
så overlegent gjort, at alt virker frit og 
åndende. Det er sublim kompositions-
kunst, hvor det samlede hele udgøres 
af de mest omhyggeligt formede 
enkeltstemmer. 

”Hvilke pragtfulde melodier kan man 
finde her!”, sagde Brahms’ kollega, 
Dvořák. ”Symfonien er fuld af kærlig-
hed, og ens hjerte må smelte.” 

Tredje sats af symfonien blev 
allerede på Brahms’ tid et 

stort hit og var medvirkende 
til, at symfonien fik en meget 

hurtig udbredelse.
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I 1923 var der byfest i Budapest. Man 
fejrede 50-året for sammenlægningen 
af de tre bydele Buda, Pest og Obuda. 
Og man valgte Ungarns kendteste 
komponister Kodály, Dohnányi og 
Bartók til at skrive nye musikværker til 
fejringen. Bartók leverede en Danse-
suite – der både er festlig, national og 
fremadskuende.

Melodierne i Dansesuite lyder som 
folkemelodier, men de er allesammen 
komponeret af Bartók selv. Bartók 
kunne på det tidspunkt se tilbage på sin 
kæmpemæssige forskningsindsats, hvor 
han møjsommeligt havde indsamlet 
folkemelodier fra Ungarn, Rumænien, 
Slovakiet og Transsylvanien. Han havde 
endda været i Nordafrika og studeret 
folkemusik i Marokko og Algeriet.

Folkemusikken var blevet en del af hele 
hans person, så han kunne inddrage dens 
indflydelse efter forgodtbefindende 
i sin egen musik. Lige fra de mest ab-
strakt anstrøg af folklore til at skabe helt 
nye folkedansemelodier – som han gør 
det i sin Dansesuite. I de seks korte sat-
ser får man en perfekt præsentation af 
Bartóks unikke kunst. De skæve fraser, 
de sære skalaer og stærke rytmer giver 
orkestret en enorm blodtransfusion. 
Bartóks fantasi slår gnister, og hans 
orkesterbehandling er superoriginal og 
teknisk set suveræn. 

Béla Bartók
Dansesuite

Ligesom i Musorgskijs berømte suite 
Udstillingsbilleder, hvor satserne bin-
des sammen af en ’promenade’, bruger 
Bartók et lille tema som bindeled. Det 
melankolske tema var så perfekt en 
efterligning af en ungarsk folkemelodi, 
at ”selv den mest erfarne folkeminde-
samler vil blive i tvivl om dens oprindel-
se”, sagde Bartók selv. I samme brev 
afslørede Bartók også, hvordan han 
havde skruet sin Dansesuite sammen: 
”Nr. 1 er delvist og nr. 4 aldeles af 
orientalsk (arabisk) karakter, og nr. 2 har 
ungarsk karakter. I nr. 3 skifter ungarsk, 
rumænsk og endog arabisk indflydelse, 
mens temaet i nr. 5 er så reduceret, at 
enhver national klassificering vil være 
nyttesløs.”

Før 1. Verdenskrig havde Ungarn været 
del af et kæmpemæssigt, multietnisk 
rige. Nu var der trukket nye landegræn-
ser op, nye nationer opstået og spæn-
dinger mellem folkeslagene var vokset. 
Bartóks Dansesuite kan altså høres som 
en slags musikalsk forbrødring. Dans 
og musik har alle nationer til fælles, selv 
om accenterne er forskellige.

Dansesuiten blev så  
stor en succes, at Bartók 
også lavede en klaver- 

udgave af den.
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Ludwig van Beethoven
Klaverkoncert nr. 5

Klaverkoncert nr. 5, Kejserkoncerten, er 
et af Beethovens store heroiske værker. 
En opvisning af en ukuelig sjæl og en 
livsvilje så stærk, at musikken efter 200 
år stadig kan smitte og beruse lytteren.

Klaverkoncertens format er udvidet til 
det maksimale, og Beethoven banker 
sine triumferende temaer fast i de to 
store ydersatser. Aldrig før havde man 
hørt en klaverkoncert begynde med 
store akkorder i orkestret og en geval-
dig indledningstale af solisten. Efter 
den pompøse begyndelse udfolder 
satsen sig på en overraskende måde. 
Beethoven anvender næsten banale 
temaer, men bruger dem som bygge-
sten til at opnå en storslået helhed. Ud-
fordringen for lytteren er ikke at stirre 
sig blind på musikkens små elementer, 
men at træde et skridt tilbage og se, 
hvordan Beethoven som en arkitekt 
stabler etagerne oven på hinanden til et 
musikalsk babelstårn. 

Det mest magiske punkt i Kejserkoncerten 
er overgangen fra anden sats til finalen. 
Langsomt tynder klaveret ud, og fagot-
terne glider på mystisk vis en halv tone 
ned, så musikken kan skifte fra H-dur til 
den meget fjerne toneart Es-dur.   
Virkningen er som at få drejet ører og 
øjne 360 grader rundt inden i hovedet! 
Og så springer den triumferende tredje-

sats frem som en trold af en æske. Det 
er et øjeblik med fantastisk timing af 
mesteren Beethoven, som præcis ved, 
hvordan man holder lytteren fast  
i frakkekraven.

Også solisten bliver holdt i et fast greb 
af Beethoven. For første gang har han 
nedskrevet solokadencen i første sats 
som en integreret del af satsen. Normen 
var ellers, at solisten selv improviserede 
sin solo, men Beethoven ville ikke risi- 
kere, at hans samlede plan for værket 
skulle påvirkes af fremmede idéer. 

Navnet Kejserkoncerten er en slags 
reklametitel, som blev opfundet af  
Beethovens forlægger. Åbenbart blev 
den accepteret af Beethoven, der ellers 
var kommet til at afsky tidens store 
kejser, Napoleon. Under alle omstæn-
digheder er titlen Kejserkoncerten en 
rammende beskrivelse af en stolt musik 
med et helt storslået format.

Kejserkoncerten er ikke 
blot Beethovens sidste  

og største koncert, der er 
også den mest virtuose  

for solisten. 
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DR Koncerthuset 
10 år
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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


