
Luisi & 
Bruckners 2.



22. februar kl. 19.20
24. februar kl. 12.15

optages til TV; bl.a.
31. marts kl. 20.00
(Maskarade-ouverture)

Kl. 18.30 i Koncertsalen 
v. Rie Koch

MØD
MUSIKKEN

DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Johannes Søe Hansen

Fabio Luisi
Dirigent

Arabella Steinbacher
Violin

Fredag 22. februar 2019 kl. 19.30
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Carl Nielsen (1865-1931)
Maskarade – ouverture (1906)

   ca. 5’

Max Bruch (1838-1920)  
Violinkoncert nr. 1, g-mol, opus 26 (1866/1867)   

I – Vorspiel: Allegro moderato
II – Adagio

III – Finale: Allegro energico
             

      ca. 25’

Pause (30’) ca. kl. 20.05

Anton Bruckner (1824-1896)  
Symfoni nr. 2, c-mol (1872/1877)   

I – Moderato  
II – Andante: Feirlich, etwas bewegt

III – Scherzo: Mäßig schnell – Trio: Gleiches tempo  
IV – Finale: Mehr schnell  

      ca. 60´

Program
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Dirigent & solist 

Siden 2016 har Fabio Luisi været 
DR SymfoniOrkestrets chefdirigent. 
Han fyldte 60 år i sidste måned, er født 
i Genova og uddannet som pianist og 
dirigent. Han deler sin karriere mellem 
opera og orkestermusik – og mellem 
flere faste stillinger, som han med 
sin utrolige flid og disciplin magter 
at overkomme. Han er chefdirigent 
for Zürich Operaen, musikchef for 
Operaen i Firenze og i 2020 overtager 
han posten som chefdirigent for Dallas 
Symfoniorkester – men fortsætter også 
hos DR SymfoniOrkestret, hvor han har 
forlænget sin kontrakt til 2023. 

”Jeg er ekstremt glad for mit forhold til 
DR Symfoniorkestret”, siger Fabio Luisi 
om samarbejdet, ”et forhold, som har 
blomstret og udviklet sig vidunderligt 
gennem de seneste år. Orkestret er 
med sin fantastiske nysgerrighed og sit 
skarpe fokus en kilde til stor personlig 
og kunstnerisk glæde i mit liv.” 

Fabio Luisi har gennem årene især 
indspillet senromantisk musik, f.eks. 
symfonier af Bruckner og Mahler, og 
planlægger også indspilninger med 
DR SymfoniOrkestret.

Violinisten Arabella Steinbacher er født 
i 1981 i München, kommer fra en tysk-
japansk musikerfamilie og har spillet 
violin, siden hun var tre år. Hun er en af 
Tysklands største klassiske solister og er 
godt bekendt med DR SymfoniOrkestret, 
for i 2017 var hun solist på orkestrets 
USA-turné med Fabio Luisi. 
Arabella Steinbacher har siden sit 
solistgennembrud for ca. 15 år siden 
optrådt med mange af de førende 
orkestre i Europa, USA og Asien – 
bl.a. New York Filharmonikerne, 
London Symfoniorkester, Det Franske 
Nationalorkester og Gewandhaus-
orkestret fra Leipzig. Hun har i dag 
eksklusiv kontrakt med det hollandske 
pladeselskab Pentatone og har 
indspillet utallige albums, senest 
violinkoncerterne af Richard Strauss, 
Hindemith og Britten. 

Arabella Steinbacher spiller på en 
Stradivarius-violin fra 1716, udlånt 
til hende af en japansk kulturfond. 
Hun er for øvrigt ambassadør for 
hjælpeorganisationen CARE, som hun 
støtter med velgørenhedskoncerter og 
undervisning af unge musikere.

arabella-steinbacher.com
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Der skal et godt humør til at skrive mor-
som musik. Og det havde Carl Nielsen, 
da han lavede en af Holbergs komedier 
om til opera. 

Komedien er en af Holbergs mindst 
kendte, Mascarade fra 1724. Den for-
tæller om generationskløften mellem 
Københavns gamle bedsteborgere og 
de unge, der holder løsslupne maske-
baller i fastelavnstiden. 

Det er samtidig en spids komedie 
om klasseskel, hvor tjenestefolkene 
Henrik og Pernille fremtræder som 
mere helstøbte mennesker end deres 
herrer. Men til maskeraden er alle lige, 
for udklædningen fjerner de synlige 
forskelle på høj og lav. 

Operaen skabte voldsom debat, da den 
blev opført på Det Kgl. Teater i 1906. 
Først og fremmest fordi det blev regnet 
for kunstnerisk blasfemi at omskrive et 
skuespil af selveste Holberg. Teatrets 
egen tekstbedømmer kaldte det lige-
frem ”et attentat”.

Men publikum tog operaen til sig. En 
sigende kommentar kom fra den norske 
komponist Grieg, der skrev til Carl 
Nielsen: ”Det er et morsomt og vittigt 
værk, De dér har skabt! Som helhed er 
jeg ikke i tvivl om, at det er et værk af en 
ny mester, der siger: Her er jeg!”

Carl Nielsens humør kan høres fra aller-
første takt af ouverturen, der skal spilles 
meget hurtigt! Lykkes det, er det virke-
lig et bravurnummer, og derfor har 
DR SymfoniOrkestret næsten altid 
Maskarade-ouverturen med på turné til 
udlandet som visitkort for dansk musik.  

Carl Nielsen: 
Maskarade – ouverture

Maskarade, der tit kaldes 
Danmarks nationalopera, 
er en af de mest populære 

og mest spillede blandt 
alle danske operaer.
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Den tyske komponist Max Bruch er 
især elsket for ét bestemt værk: hans 
Violinkoncert nr. 1, der gjorde ham til 
et af sin tids allerstørste musiknavne. 

Max Bruch skrev også mængder 
af andre orkesterværker, operaer, 
kammermusik, klaverværker, kormusik 
og sange. Ikke så meget af hans 
musik spilles i dag, bortset fra netop 
Violinkoncert nr. 1. Den er til gengæld 
en af de mest populære koncerter i 
verden, og sådan har det været siden 
uropførelsen i 1868.

Det er især den langsomme sats, der 
med sine gribende melodier har gjort 
violinkoncerten så populær. Og det er 
fuldt fortjent – det er en udødelig
sats! Bruch ville bare også gerne aner-
kendes for andet end gode melodier. 
Den smittende, strømmende musik 
kom nemlig ikke af sig selv, men kræ-
vede stor kunstfærdighed at skabe. 

Bruchs Violinkoncert nr. 1 er originalt 
udformet for at understøtte det lyriske 
indhold. Førstesatsen, der normalt 
er den mest vægtige i en koncert, er 
forvandlet til et Vorspiel. Dynamisk 
og flot, præget af mørke temaer i 
folketone. Bruch bruger satsen som en 
meget lang introduktion, der med en 
glidende overgang går videre til den 
berømte andensats. For det er dén, 
der er violinkoncertens hjerte. 

Andensatsen er i dur og smuk som 
en drøm, hvor tre temaer fortæller 
om længsel og kærlighed. Undervejs 
udsmykker violinen temaerne med 
elegante forsiringer, så det frie og 
sangbare forstærkes. Max Bruch 
opfattede vokalmusik som den højeste 
af alle musikalske udtryksformer, og i 
denne sats lader han virkelig violinen 
og orkestret synge. 

Finalen er i ’sigøjnerstil’, som man 
elskede på Bruchs tid, selv om det 
sjældent lød ret meget som romaernes 
egen musik. Sigøjnerstilen var et 
musikalsk kunstsprog med hurtige 
rytmer, temperament og virtuose tricks 
– også f.eks. Brahms’ violinkoncert 
slutter på den måde. 

Bruch sætter violinisten til at spille 
sidstesatsens hovedtema med virtuose 
dobbeltgreb for at vise solistens triumf 
over sit instrument. Samtidig er den 
energiske og målrettede finale en sejr 
over de melankolske stemninger, der 
prægede de to første satser.

Succesen med Violinkoncert nr. 1 faldt 
på et tidligt tidspunkt i Bruchs karriere, 
og som årene gik, opdagede han, at 
ingen af hans senere værker opnåede 
samme popularitet. Det irriterede ham 
grænseløst. Hvis der kom håbefulde 
violinister og bankede på Bruchs dør 
for at få råd om hans 1. violinkoncert, 
kunne han finde på at smide dem ud, 

Max Bruch: 
Violinkoncert nr. 1
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hvis de ikke accepterede at spille hans 
violinkoncert nr. 2 eller 3 i stedet for. 

En anden irritation oplevede Max 
Bruch, fordi han levede meget længe. 
Den moderne verden med flyve-
maskiner og telefoner var ren science 
fiction for ham. Kulturens udvikling 
brød han sig ikke om. Allerede som 
ung mand i 1860’erne havde han 
hånet ”fremtidskomponisten” Wagner, 
men efterhånden dukkede meget 

mere radikale kolleger op, bl.a. den 
vilde Richard Strauss, som Bruch i 
ren Kaptajn Haddock-stil kaldte ”en 
musikalsk socialdemokrat”. 

Men mon ikke Max Bruch trods alt ville 
føle tilfredshed ved, at hans dunder-
succes, Violinkoncert nr. 1, efter næsten 
150 år stadig er så højt elsket?

Violinkoncerten var 
det første værk, Bruch 
overhovedet skrev for 

orkester.

Anton Bruckner: 
Symfoni nr. 2

Bruckner faldt udenfor alle de sæd-
vanlige klichéer om spændende 
kunstnertyper. Han var ikke vidunder-
barn, nød ingen stormende berøm-
melse, var hverken smuk eller sexet, 
oplevede utallige nederlag, arbejdede 
langsomt og skrev ikke ret mange 
værker. Han var socialt handicappet 
og døde tilsyneladende som jomfru. 
Utallige anekdoter beskriver Bruckners 
kiksede adfærd, f.eks. at han i ramme 
alvor gav drikkepenge til en dirigent, 
der opførte en af hans symfonier.

Fra dette lidt sølle levned stammer så 
nogle af de mest grandiose og kom-
plekse symfonier, verden kender! 

Og Bruckner har fået en posthum 
succes, der placerer ham i musikkens 
kongerække efter Mozart, Beethoven 
og Schubert.

Bruckner skrev næsten udelukkende 
symfonier, orgelmusik og kirkemusik. 
Kernen i hans produktion var en vold-
som religiøsitet og trang til at prise 
Vorherre. Oprindeligt var han landsby-
skolelærer og blev siden organist. 
Ved siden af studerede han musikteori 
i mange år og blev opmuntret til at 
komponere. Det drøjede så længe, at 
han havde skrevet to symfonier, inden 
han nåede frem til den, han turde kalde 
nr. 1. 
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Symfoni nr. 2 blev et af de værker, 
Bruckner aldrig rigtig slap. Han 
reviderede den igen og igen efter 
råd fra snart sagt hvem som helst. I 
første omgang fordi symfonien ved sin 
uropførelse i 1873 blev kritiseret for at 
være for omfattende og for uortodoks. 

Hans reviderede udgave blev færdig i 
1877, og det er denne version, chef-
dirigent Fabio Luisi og DR Symfoni-
Orkestret opfører i aften.

Forskellen på de to versioner gælder 
især finalen, som endte med at blive 
relativt kort. Det giver symfonien en 
dramatisk afrunding, der virker som 
kontrast til første og anden sats, der er 
brede og lyriske. 

Bruckner kom fra provinsen og talte 
med en bondsk østrigsk dialekt. Sin 
landlige side holdt han normalt helt 
ude af sine symfonier, men symfoniens 
tredje sats har præg af en dialekt, lige-
som hans talesprog havde. Rytmer og 
motiver fra østrigsk folkemusik forstør-
res op i kæmpeformat med forunderlig 
virkning.

Alle Bruckners symfonier er lange, fordi 
hans idéer udvikler sig så ekspansivt, 
og Symfoni nr. 2 varer ca. en time. 
Typisk for Bruckners symfonier er de 
lange satser sammensat af store blokke. 
Med gevaldige opspændinger og af-
spændinger danner det en rumlig op-

levelse, der ofte bliver sammenlignet 
med at træde ind i en katedral. 
Stilen blev kritiseret hårdt i samtiden, 
ikke mindst når blokkene som i 
Symfoni nr. 2 ofte afgrænses af 
abrupte generalpauser. Selvironisk 
kaldte Bruckner sin 2. symfoni for 
Pausesymfonien, men ydmygheden 
skygger ikke for pausernes meget 
stærke effekt. De giver plads til efter-
tanke og er med til at understrege 
menneskets lidenhed i forhold til de 
proportioner, Bruckner beskæftiger sig 
med.

For DR SymfoniOrkestrets chefdirigent 
er der ingen tvivl om musikkens stor-
hed: ”Anton Bruckner er en af mine 
yndlingskomponister, og jeg har be-
skæftiget mig med ham meget længe”, 
siger Fabio Luisi. ”Han har et meget 
personligt tonesprog. Man kan synes 
om det eller ej, men det er helt specielt. 
Bruckner er altid oprigtig, altid ægte. 
Også når han er naiv – hvad han nogle 
gange er – for i sammenhængen får 
hans næsten barnlige melodier en ufat-
telig dybde. Jeg bliver lige fascineret 
hver gang, jeg dirigerer en af hans 
symfonier.”

Bruckner skrev ni 
symfonier plus de to 

tidlige symfonier, der ikke 
har nummer.

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
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Violin 1
Johannes Søe Hansen
Leah Tagami Andonov
Elna Carr
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Monika Malmquist Egholm
Anja Zelianodjevo
Erik-Theodor Danciu
Madara Petersone
Kern Westerberg

Violin 2
Teresa La Cour
Kirstine Schneider
Josefine Dalsgaard
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Marianne Bindel
Line Marie Most
Morten Kjær Dulong
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Christian Ellegaard
Ida Balslev
Benedikte Damgaard
Aleksander Kølbel
Sara Wallevik

Bratsch
Marthe Grimsrud Husum
Dmitri Golovanov
Gunnar Lychou
Claus Myrup
Ulla Knudsen

Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Stine Hasbirk Brandt
Katarzyna Bugala
Alexander Butz
Magda Stevensson

Cello
Henrik Dam Thomsen
Carsten Tagmose
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Louisa Schwab
Richard Krug
Chul-Geun Park
Christoffer Bergström
Marie Louise Lind
Samuel Kunstler
Lea Brøndal Pedersen

Kontrabas
Meherban Gillett
Matthias Solle
Michal Stadnicki
Michael Rossander Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Mads Lundahl Kristensen
Ramsey Harvard

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann

DR SymfoniOrkestret
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Klarinet
Johnny Teyssier
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Sebastian Stevensson
Britta Cortabarria
Aksel Kaae Trige

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Ulrik Ravn Jensen 
Dominika Piwkowska
Oskar Lejonklo
Henning Hansen
Jakob Arnholtz

Trompet
Michael Frank Møller

László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Kasper Smedegaard Thaarup
Lukas Winther Andersen
Tobias Biörs

Tuba
Thomas Andre Røisland

Pauker
René Felix Mathiesen
Nicola Carrara

Percussion
Jakob Weber Egholm

 

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

Gennemsnitsalderen i 
DR SymfoniOrkestret er

år.
43,6
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Chef for DR Koncerthuset, Kor & Orkestre — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Producent — Curt Kollavik Jensen
Produktionsleder — Trine Heide
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Værknoter — Jens Cornelius
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, 
Per Morten Abrahamsen, Barbara Luisi, Peter Rigaud  
Tryk — Trykportalen ApS

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


