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Benjamin Britten (1913-76)
Four Sea Interludes, opus 33a (1944)

I – Dawn
II – Sunday Morning

III – Moonlight 
IV – Storm

       ca. 17’

Edward Elgar (1857-1934)
Sea Pictures, opus 37 (1899)

I – Sea Slumber Song
II – In Haven (Capri)

III – Sabbath Morning at the Sea
IV – Where Corals Lie

IV – The Swimmer

       ca. 23’

Pause (30’) ca. kl. 20.10

Axel Borup-Jørgensen (1924-2012)
Marin, opus 60 (1963-79)

       ca. 19’

Claude Debussy (1862-1918)
La Mer (1903-05)

I – De l'aube à midi sur la mer 
II – Jeux de vagues 

III – Dialogue du vent et de la mer 

       ca. 25´

Program
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Thomas Søndergård
& Karen Cargill

Thomas Søndergård er chefdirigent 
for Det Skotske Nationalorkester. 
Tidligere har han været chefdirigent 
for BBC Walisiske Nationalorkester og 
for Norges Radiosymfoniorkester.

Han debuterede i 2005 som dirigent
på Det Kongelige Teater og har siden
dirigeret mange af verdens førende 
orkestre, bl.a. London Symfoniorke-
ster, Oslo Filharmonikerne, Chicago
Symfoniorkester, Gewandhaus i Leip-
zig, Concertgebouw Orkestret samt
på Bayerische Staatsoper. Forude 
venter debut med bl.a. Cleveland
Orkestret samt operaen i Zürich.

Thomas Søndergård, der fyldte 50 
år for tre uger siden, har et meget 
nært forhold til nordisk musik. Han 
har indspillet adskillige albums med 
musik af Sibelius, og hans højt roste 
indspilning af Axel Borup-Jørgensens 
Marin, lavet med DR Symfoni-
Orkestret, har vundet både P2 Prisen 
og den tyske ’Grammy’, ECHO Klassik. 

Mezzosopranen Karen Cargill er 
en af de førende sangerinder fra 
Skotland. Som 27-årig vandt hun i 
2002 Kathleen Ferrier Award, en pris 
til ære for den nok største britiske 
sangerinde nogensinde. Siden har 
Karen Cargill fået en verdenskarriere, 
og hun synger regelmæssigt på 
Metropolitan Operaen i New York 
og giver koncerter med verdens 
bedste symfoniorkestre, bl.a. Berliner 
Filharmonikerne.

For tiden er det især Wagner, der 
optager hende, og hun har i foråret 
sunget med i Metropolitan Operaens 
opsætning af Wagners Nibelungens 
Ring.

Karen Cargill kan høres på adskillige 
indspilninger, bl.a. Verdis Requiem, 
dirigeret af Colin Davis og Gounods 
opera Fausts fordømmelse, dirigeret af 
Simon Rattle. I Skotland er hun blevet 
udnævnt til æresdoktor ved Det 
Skotske Musikkonservatorium, hvor 
hun i øvrigt selv er uddannet.
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Havet er vildt og smukt, beroligende 
og dødsensfarligt, og vi er omgivet af 
det og overgivet til det. I aften spiller 
DR SymfoniOrkestret fire værker af fire 
komponister, der hver kommer med 
deres billede af havet.

Hos Benjamin Britten er havet 
menneskets skæbne. Hans Four Sea 
Interludes (Fire havmellemspil) er taget 
fra operaen Peter Grimes, der handler 
om en ensom fisker. Peter Grimes 
er en original, og han udstødes af 
lokalsamfundet, da han mistænkes 
for at have forårsaget en skibsdrengs 
død. Da endnu en dreng dør ombord 
på hans båd, må Grimes give op for 
presset og sejler til sidst ud på havet for 
at sænke sig selv.

Det er en gysende stærk fortælling, 
nok Brittens største opera, og 
selv om der ikke medvirker 
sangere i havmellemspillene, giver 
orkesterstykkerne et godt indtryk 
af fortællingen. Britten har med stor 
virkning udvalgt fire af operaens seks 
mellemspil og sammensat dem i en 
ny rækkefølge. Med titlerne Daggry, 
Søndag morgen, Måneskin og Storm 
danner de et symfonisk hele. 

Daggryet er gråt og stille. Britten 
beskriver det i minimalistisk stil, 
hvor tre elementer i musikken står 
tydeligt adskilt: høje fløjtetoner, dybe 
messingakkorder og en magisk, 
boblende figur i harpe, fløjte og 
bratscher. 

Søndag morgen har en optimistisk 
stemning, hvor kirkeklokkerne ringer. 
I operaen møder man her den eneste 
person, der forstår Peter Grimes, 
skolelærerinden Ellen Orford. Men det 
ender ikke godt. Det smukke, statiske 
Måneskin vækker stærke følelser i 
stedet for at berolige, og som det 
sidste havbillede er Stormen ikke kun 
en illustration af en oppisket Nordsø, 
men også af den psykotiske tumult, der 
foregår inde i sjælen af den ensomme 
Peter Grimes.

Benjamin Britten: 
Four Sea Interludes

Four Sea Interludes blev 
uropført i 1945, få dage 

efter premieren på operaen 
Peter Grimes.
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Edward Elgar: 
Sea Pictures 

Sea Pictures (Havbilleder) er en god 
titel til Edward Elgars sangcyklus, for 
det er præcis, hvad man hører: en 
række forskellige poetiske billeder, 
der tilsammen danner en lille 
udstilling. Vi hører om det smukke 
hav, det farlige hav og om havet som 
symbol på det uoverskuelige liv. De 
fem sange varer ca. 20 minutter og 
skal synges af en altsangerinde eller 
en dyb mezzosopran.

Sangene blev færdige i 1899 og er 
noget af Elgars mest ligefremme og 
indtagende musik. De blev straks 
en succes, endnu mere populære 
end hans foregående orkesterværk 
Enigma Variationer.

Den første sang, Sea Slumber Song 
(Godnatsang om havet), indleder 
cyklussen på den mest stemningsrige 
måde ved at beskrive bølgeskvulpene 
på en strand om natten. Det er 
moderhavet, der vugger sit barn til ro.

In Haven er en liflig og enkel 
kærlighedssang til tekst af Elgars 
hustru, Alice. Sangen fik tilføjet 
undertitlen Capri som antydning af, 
hvor den forelskede scene foregår. 
Der gik dog nogle år, før Hr. og Fru 
Elgar sammen oplevede havudsigten 
på den italienske ø.

Sabbath Morning at the Sea er 
cyklussens højstemte klimaks. 
Digtet fortæller om en rejsendes 

religiøse åbenbaring søndag morgen 
ombord på et skib. Ovenpå de 
religiøse syner er Where Corals Lie 
mere underbevidst sirenesang om 
at slutte sig til den ukendte verden 
i dybet, symboliseret af harpen og 
de glitrende strygerakkorder. En 
omvendt Den lille havfrue, altså! 

Til sidst lader sangcyklussen men-
neske og hav forene sig totalt i sangen 
The Swimmer. En potent beskrivelse 
af havets kraft, der her bliver et 
symbol på livets voldsomme kampe, 
hvor mennesket kastes rundt som en 
havsvømmer i kamp for sin eksistens. 
Selv om det går hårdt for sig, beder 
digtets ’svømmer’ kun om mere. 

De fem digte er skrevet af fem for-
skellige forfattere. Elgar har med 
andre ord håndplukket i den engelske 
poesi for at samle ordene. Selv om 
digtene og digterne er højst forskel-
lige (og generelt ikke har høj status 
i engelsk poesi) vidste Elgar præcist 
hvad han gjorde, og foreningen af 
musik og lyrik i Sea Pictures er fuld-
endt. De to dele kan ikke skilles ad.
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Elgar dirigerede selv 
uropførelsen af Sea Pictures 

i 1899, og i 1910 blev 
sangene opført af en anden 

stor komponist-dirigent, 
Gustav Mahler.
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Aksel Borup-Jørgensen: 
Marin

Der er ikke noget i dansk musik, der 
minder om Axel Borup-Jørgensens 
orkesterværk Marin. Det er et musikalsk 
havbillede, gennemført med både 
store visioner og de mest minutiøse 
detaljer. Ingen temaer, ingen rytmer 
gentager sig på samme måde to gange 
i musikken, for sådan opfører havet sig 
jo ikke.

Musikken er så finkornet, at hvert stryge-
instrument har sit eget nodesystem 
i partituret. Det nedskrevne værk 
med 55 individuelt noterede strygere 
er derfor ganske uoverskueligt, og 
partituret er næsten halvanden meter 
højt. Alene renskrivningen kostede 
Axel Borup-Jørgensen omkring 1.000 
arbejdstimer og var så belastende en 
koncentrationsproces, at han måtte 
flytte fra sit hjem, først ud i et skur og så 
til et helt andet hus, for at få fred til at 
gennemføre opgaven.

Axel Borup-Jørgensen begyndte på 
musikken i 1963 og arbejdede i første 
omgang på et femsatset værk. I 1966 
besluttede han sig for at forme musik-
ken til et énsatset forløb, som med den 
illustrative titel Marin skulle inddrage 
tilhørerne i forestillingen om havets 
verden. 

Han var ikke bange for at betegne sit 
modernistiske værk som et ’symfonisk 
digt’, der ellers er en gammeldags 
betegnelse fra 1800-tallet. Og han 
gav selv musikken disse stikord med: 

”Havet vågner før daggry – krusning – 
glimtende bølger – ro – glimten – havet 
rejser sig – storm – epilog.”

Det eventyrlige er, at Borup-Jørgensens 
ekstreme detailarbejde fører til musik, 
der ikke er vanskelig at lytte til. 
Han nærmest opløser orkestrets 
faste form, så klange og motiver 
kan flyde gennem koncertsalen og 
ind i tilhørernes sanser – strengt 
kontrolleret af komponisten. Blødt og 
buldrende og nogle gange uhørligt 
svagt. Det er et dybt betagende trip, 
hvor vi både er på havoverfladen og 
hyppigt nedenunder, hvor det for 
alvor bliver mystisk.

Axel Borup-Jørgensen døde i 2012, 
87 år gammel, og Marin blev hans 
største værk. Hans forsøgte sig aldrig 
med noget lignende orkesterværk igen, 
dels fordi realiseringen af Marin havde 
været så ekstrem og langvarig, dels 
fordi han blev mødt med hånligheder 
fra musikerne. Chefdirigent Herbert 
Blomstedt, der stod for uropførelsen 
med DR SymfoniOrkestret i 1970, 
sendte ham til gengæld et brev og 
fortalte, at arbejdet med værket havde 
været den største oplevelse i hans 
dirigentliv. Musikkens kvalitet blev 
understreget endnu engang, da 
DR SymfoniOrkestret og Thomas 
Søndergårds nye indspilning, ledsaget 
af en abstrakt, animeret film, vandt 
både P2 Prisen og den tyske ECHO 
Klassik pris i 2018.
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Den franske komponist Claude 
Debussy hadede at blive kaldt for 
’impressionist’, for han brød sig 
ikke om sammenligningen med de 
flimrende billeder af sin samtids franske 
malere. Han ville ikke associeres 
med at udtrykke sig tåget, for han 
udtrykte sig med stor præcision. Et 
godt eksempel er La Mer (Havet), der 
er en revolutionerende, nytænkende 
fortolkning af havets flygtige form, 
dens vælde og dens skønhed. 

Forløbet i La Mer har ikke noget 
genkendeligt skelet, som publikum 
kan læne sine forventninger op ad. 
Satserne minder mere om digte end 
om en historie inddelt i kapitler. Det 
tematiske materiale er små figurer, 
der kommer og går. Og brugen af den 
sære heltoneskala og pentatone skala 
gør, at musikken ikke kører på landfaste 
skinner.

Første sats hedder På havet fra daggry 
til middag og er et magisk vue over små 
og høje bølger, de store dybder og 
solens spil i havoverfladen. Anden sats 
er Bølgernes leg, konstant bevægelig 
musik, uhåndgribelig og fuld af 
komplekse rytmer. Tredje sats hedder 
noget så eventyrligt som Samtale 
mellem vinden og havet. Debussy 
er bestemt ikke ude på at lave et 
almindeligt marinemaleri.

I Paris havde man dengang vænnet 
sig til skandaler fra Debussys hånd, 
men ved uropførelsen i 1905 vidste 
kritikerne stadig ikke, hvad de skulle 
tage fat i. ”Der mangler tydelige 
temaer”, bemærkede en af dem om 
musikken. Til gengæld noterede de 
sig ikke, hvad der var i stedet for: en 
utrolig sensibilitet og en frihed, der 
rammer naturfænomenerne meget 
mere præcist, end et konventionelt 
sofastykke ville gøre det.

Jens Cornelius

Claude Debussy: 
La Mer
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I – Sea Slumber Song
Tekst: Roden Berkeley Wriothesley Noel          

Sea-birds are asleep,
The world forgets to weep,
Sea murmurs her soft slumber-song
On the shadowy sand
Of this elfin land;

“I, the Mother mild,
Hush thee, oh my child,
Forget the voices wild!

Isles in elfin light
Dream, the rocks and caves,
Lull’d by whispering waves,
Veil their marbles bright.

Foam glimmers faintly white
Upon the shelly sand
Of this elfin land;
Sea-sound, like violins,
To slumber woos and wins,
I murmur my soft slumber-song,
Leave woes, and wails, and sins.
Ocean's shadowy might
Breathes good night. Good night!
 

I – Havets vuggevise
Oversættelse: Magna Blanke

Havets fugle sover, 
verden glemmer at græde, 
havet mumler sin blide godnatsang 
på det skyggefulde sand 
i dette alfeagtige land;

”Jeg, din blide moder, 
beroliger dig, mit barn; 
glem de vilde stemmer!  

I øer i det alfeagtige lys, drøm;   
klipper og huler, 
lullet i søvn af hviskende bølger, 
tilslører deres strålende marmor.  

Skum skinner næsten hvidt 
på sandet med rester af skaldyr  
på dette alfelignende land;
hav-lyd, som af violiner, 
for at få alt til at sove; 
jeg mumler min blide godnatsang, 
gå bort, smerte, jammer og synd;
havets skyggefulde magt 
hvisker god nat. God nat!

Sea Pictures –
Havbilleder
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II – In Haven (Capri)
Tekst: Caroline Alice Elgar

Closely let me hold thy hand,
Storms are sweeping sea and land;
Love alone will stand. 

Closely cling, for waves beat fast, 
Foam-flakes cloud 
the hurrying blast; 
Love alone will last. 

Kiss my lips, and softly say: 
Joy, sea-swept, 
may fade to-day; 
Love alone will stay.

III – Sabbath Morning 
at Sea
Tekst: Elizabeth Barrett Browning

The ship went on with solemn face;
To meet the darkness on the deep,
The solemn ship went onward.
I bowed down weary in the place;
for parting tears and present sleep
Had weighed mine eye-lids downward.

The new sight, the new wondrous sight!
The waters around me turbulent,
The skies, impassive o'er me,
Calm in a moonless, sunless light,
As glorified by even the intent
Of holding the day glory!

II – I havn (Capri)
Oversættelse: Magna Blanke

Lad mig holde din hånd ganske stille; 
stormene hærger hav og land; 
kun kærlighed vil bestå. 

Hold fast, for bølgerne går højt, 
et tyndt lag tåge fordunkler 
de hastige vindstød; 
kun kærlighed vil vare. 

Kys mine læber og sig så mildt: 
Glæde båret af havvind 
svinder måske i dag.
Kun kærlighed varer ved.

III – Hviledagsmorgen 
på havet
Oversættelse: Magna Blanke

Skibet sejlede højtideligt ud 
for at møde mørket ude på dybderne; 
det højtidelige skib kom godt af sted. 
Jeg sagtnede farten, var træt, 
fordi lidt tårer og lidt søvn 
havde tvunget mine øjenlåg ned. 

Et nyt syn, et nyt vidunderligt syn! 
Vandet omkring mig var i oprør, 
himlen over mig uanfægtet, 
rolig i det måneløse, solløse lys, 
som blev den forherliget, alene fordi 
den ville holde dagen ærefuld.
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Love me, sweet friends, 
this sabbath day.
The sea sings round me
 while ye roll
Afar the hymn, unaltered,
And kneel, where once I knelt to pray,
And bless me deeper in your soul
Because your voice has faltered.

And though this sabbath comes to me
Without the stolèd minister,
And chanting congregation,
God's Spirit shall give comfort.
He who brooded soft 
on waters drear,
Creator on creation.

He shall assist me to look higher,
Where keep the saints, 
with harp and song,
An endless sabbath morning,
And on that sea commixed with fire,
Oft drop their eyelids 
raised too long
To the full Godhead's burning.

Elsk mig, kære venner, 
denne sabbat dag, 
havet synger rundt omkring mig, 
mens I vugger 
langt borte fra salmen, uforandret, 
og knæl der hvor jeg plejede at bede – 
og velsign mig dybere i jeres sjæl, 
for jeres stemmer vaklede. 

Og selv om sabbat kommer til mig 
uden præst i stola 
og syngende menighed, 
vil Guds ånd give beroligelse.
Han, der grublede hårdt 
på de triste vande, 
Skaberen om skabningen. 

Han vil hjælpe mig til at se højere op, 
der hvor helgenerne 
med harpe og sang 
holder en evig sabbat morgen. 
Og på dette hav blandet med ild 
sænker de øjenlågene, 
der tit var for åbne, 
for guddommelighedens brænding.
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IV – Where Corals Lie

Tekst: Richard Garnett

The deeps have music soft and low, 
The winds awake the airy spry, 
It lures me on to go 
And see the land where corals lie. 

By mount and mead, by lawn and rill, 
When night is deep, when moon is high, 
That music seeks and find me still, 
And tells me where the corals lie. 

Yes, press my eyelids close, ‘tis well, 
But far the rapid fancies fly  
The rolling worlds of wave and shell, 
And all the lands where corals lie.  

Thy lips are like a sunset’s glow, 
Thy smile is like a morning sky, 
Yet leave me, leave me, let me go 
And see the land where corals lie.

IV – Der hvor 
koraldyrene ligger
Oversættelse: Magna Blanke

Havets dybder indeholder blid og svag musik, 
vindene vækker den livlige luft, 
det lokker mig til at gå ud for at se 
landet, hvor koraldyrene ligger. 

Ved bjerg og eng, plæne og bæk, 
når natten er dyb, månen står højt, 
vil musikken søge og stadig finde mig, 
for at fortælle, hvor koraldyrene ligger.  

Ja, luk mine øjne helt, det er godt, 
men fantasien flyver hurtigt, 
verdener af bølger og skaller, 
og alle de lande, hvor koraldyrene ligger. 

Dine læber er som en solnedgangs glød, 
dit smil er som en morgenhimmel,  
men forlad mig nu og lad mig gå 
for at se landet, hvor koraldyrene ligger.  
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IV – Der hvor 
koraldyrene ligger
Oversættelse: Magna Blanke

Havets dybder indeholder blid og svag musik, 
vindene vækker den livlige luft, 
det lokker mig til at gå ud for at se 
landet, hvor koraldyrene ligger. 

Ved bjerg og eng, plæne og bæk, 
når natten er dyb, månen står højt, 
vil musikken søge og stadig finde mig, 
for at fortælle, hvor koraldyrene ligger.  

Ja, luk mine øjne helt, det er godt, 
men fantasien flyver hurtigt, 
verdener af bølger og skaller, 
og alle de lande, hvor koraldyrene ligger. 

Dine læber er som en solnedgangs glød, 
dit smil er som en morgenhimmel,  
men forlad mig nu og lad mig gå 
for at se landet, hvor koraldyrene ligger.  

V – The Swimmer
Tekst: fra et digt af 
Adam Lindsay Gordon

With short, sharp violent lights 
made vivid,
To southward far 
as the sight can roam,
Only the swirl 
of the surges livid,
The seas that climb 
and the surfs that comb. 
Only the crag and the cliff 
to nor'ward,
And the rocks receding, 
and reefs flung forward,
Waifs wreck'd seaward 
and wasted shoreward,
On shallows sheeted 
with flaming foam.

A grim, gray coast 
and a seaboard ghastly,
And shores trod seldom 
by feet of men –
Where the batter'd hull 
and the broken mast lie,
They have lain embedded 
these long years ten.

V – Svømmeren
Oversættelse: Magna Blanke

Mod syd med korte, 
skarpe, voldsomme lys, 
gjort levende 
så langt synet kan nå; 
kun hvirvlen af en stor 
blygrå bølge, 
vandet der stiger, 
og bølger der bryder; 
kun en stejl klippe 
og en klint mod nord; 
klipperne vigende 
og klipperev kastet fremad
og vraggods kastet ud i havet 
og mistet på kysterne, 
på lavvandede steder, 
med flammende skum. 

En barsk, grå kyst, 
en grufuld strandbred, 
og kyster sjældent betrådt 
af mennesker – 
hvor de ødelagte skrog 
og den knækkede mast ligger, 
de er bragt til ro 
for mindst ti år siden. 
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Love! when we wandered 
here together,
Hand in hand! through 
the sparkling weather,
From the heights and hollows 
of fern and heather,
God surely loved us 
a little then.

The skies were fairer, 
the shores were firmer –
The blue sea over 
the bright sand roll'd;
Babble and prattle,
and ripple and murmur,
Sheen of silver and glamour of gold.

So, girt with tempest 
and wing'd with thunder
And clad with lightning 
and shod with sleet,
And strong winds treading 
the swift waves under
The flying rollers 
with frothy feet.
One gleam like a bloodshot 
sword-blade swims on
The sky line, staining 
the green gulf crimson,
A death-stroke fiercely dealt 
by a dim sun
That strikes through 
his stormy winding sheet.

Min elskede, da vi vandrede 
her sammen
hånd i hånd gennem 
det gnistrende vejr, 
fra højderne og bakkerne 
med bregner og hede;  
Gud elskede os sikkert 
lidt dengang. 

Himlen var smukkere, 
kysterne var fastere – 
det blå hav rullede 
hen over det klare sand; 
pludre og snakke, 
tie og mumle, 
skin af sølv og glans af guld. 

Se! Plads med storm 
og med vinger som torden, 
klædt i en lysning, 
men med tøsne, 
de stærke vinde ødelægger 
de kvikke bølger, 
det er de flyvende bølger 
med frådende fødder.  
Den ene stråler som 
Et blodskudt sværd,
svømmer i horisonten, 
farver den grønne bugt blodrød, 
et dødsslag heftigt 
givet af en uklar sol, 
som skinner gennem 
dette stormfulde liglagen. 
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O brave white horses! 
you gather and gallop,
The storm sprite loosens 
the gusty reins;
Now the stoutest ship 
were the frailest shallop
In your hollow backs, 
on your high-arched manes.
I would ride as never 
man has ridden
In your sleepy, 
swirling surges hidden;
To gulfs foreshadow'd 
through strifes forbidden,
Where no light wearies 
and no love wanes.

I tapre, hvide heste! 
I samles og galoperer, 
storm-feen løsner 
de strenge tøjler; 
nu var det kraftigste skib 
den svageste chalup 
i jeres rygge, 
i jeres hvælvede manker. 
Jeg ville ride, 
som ingen før har gjort, 
i jeres søvnige, 
hvirvlende, glemte bølger 
til forbudte malstrømme forud 
antydet gennem snævre farvand
hvor intet lys trætter, 
og ingen kærlighed aftager.   
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Violin 1 
Christina Åstrand 
Kern Westerberg 
Elna Carr 
Jan Leif Rohard 
Anders Fog-Nielsen 
Helle Hanskov Palm 
Per Friman 
Sarah Jillian McClelland 
Tine Rudloff 
Sabine Bretschneider-Jochumsen 
Sophia Bæk 
Trine Yang Møller 
Patricia Mia Andersen 
Anja Zelianodjevo 
Erik-Theodor Danciu 
Christine Bernsted 
Maj Kullberg 
Peter Andreas Nielsen

Violin 2 
Kirstine Schneider 
Monika Malmquist Egholm 
Bodil Kuhlmann 
Julie Meile 
Line Marie Most 
Marianne Bindel 
Morten Kjær Dulong 
Stanislav Igorevich Zakrjevski 
Christian Ellegaard 
Benedikte Pontoppidan Thyssen 
Ida Balslev 
Aleksander Kølbel 
Rebecka Freij 
Adrian Dima 
Mirjam Teresa Petersson

Bratsch 
Marthe Grimsrud Husum 
Dmitri Golovanov 
Claus Myrup 
Gunnar Lychou 
Carina Andersson 
Kristian Scharff Fogh 
Astrid Christensen 
Katrine Reinhold Bundgaard 
Lilion Anne Soren 

Stine Hasbirk Brandt 
Katarzyna Bugala 
Alexander Butz 
Magda Stevensson

Cello 
Henrik Dam Thomsen 
Carsten Tagmose 
Vanja Maria Louro 
Johan Krarup 
Peter Morrison 
Richard Krug 
Chul-Geun Park 
Christoffer Bergström 
Frederik Waage 
Ida Nørholm

Kontrabas 
Pedro Vares de Azevedo 
Einars Everss 
Michal Stadnicki 
Michael Rossander Dabelsteen 
Henrik Schou Kristensen 
Ditlev Damkjær 
Gerrit H. Mylius 
Mads Lundahl Kristensen

Fløjte 
Ulla Miilmann 
Anna Nykvist 
Russell Satoshi Itani 

Obo 
Kristine Vestergaard 
Ulrich Trier Ortmann 
Sven Buller 

Klarinet 
August Lange Finkas 
Klaus Tönshoff 
Søren Elbo

Fagot 
Audun Halvorsen 
Sebastian Stevensson 
Constantin Barcov 
Aksel Kaae Trige 

DR SymfoniOrkestret
1
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DR SymfoniOrkestrets kan i
september-oktober opleves i

nye episoder af
Den klassiske musikquiz på DR K

Horn 
Lasse Luckow Mauritzen 
Ulrik Ravn Jensen 
Dominika Piwkowska 
Henning Hansen 
Jakob Arnholtz 
Thorbjørn Bogh Gram

Trompet 
Michael Frank Møller 
László Molnár 
Karl Husum 
Andreas Jul Nielsen 
Ketil Christensen 

Basun 
Kasper Smedegaard Thaarup 
Lukas Winther Andersen 
Thomas Dahlkvist

Tuba 
Thomas Andre Røisland 

Harpe 
Zachary James Hatcher 
Berit Spælling 

Tasteinstr. 
Per Salo 
Rikke Sandberg 

Pauker 
René Felix Mathiesen

Percussion 
Gert Skød Sørensen 
Jakob Weber Egholm 
Nicola Carrara 
Mads Hebsgaard Andersen 
Mads Drewsen 
Oliver Kragelund

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret
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DR SymfoniOrkestret 
på P2 & DR K 
 

Lyt til DR SymfoniOrkestrets koncerter 
på DR P2, hvor du også kan høre 
værterne fortælle om musikken 
og interviewe kunstnerne. 

Søndag aften inviterer DR K til koncert 
i Koncertsalen – introduceret af 
Mathias Hammer.

DR K Klassisk søndage kl. 20.00
- eller når du har lyst på dr.dk/tv 

P2 Koncerten torsdage kl. 19.20 
- eller når det passer dig på 
dr.dk/p2koncerten 
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Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk

14. & 15. NOV KL. 19.30 
KONCERTSALEN 

VIOTTI &  
MAHLERS 4.
Den unge dirigent Lorenzo Viotti har ved  
sine koncerter med DR SymfoniOrkestret  
begejstret både publikum og anmeldere  
med spontane og levende fortolkninger.  
Denne gang dirigerer han Haydns vittige  
Symfoni nr. 102 og Mahlers Symfoni nr. 4,  
der fortæller om menneskets håb og drømme  
– og troen på Paradis.

Solist: Anna Lucia Richter
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Henrik Overgaard Kristensen
Produktionsleder — Trine Heide
Lydproducer — Preben Iwan
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Martin Bubandt, KK Dundas
Tryk — Bording Danmark A/S

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

WILLIAM DEMANT FONDEN

SPORTGOODSFONDEN

STATENS KUNSTFOND

drkoncerthuset.dk


