
Luisi &
Tjajkovskijs 5.



7. marts kl. 19.20
10. marts kl. 12.15

24. marts kl. 20.00
(Sørensen, Chopin)
31. marts kl. 20.00
(Tjajkovskij)

Kl. 18.30 i Koncertsalen 
v. Mathias Hammer

MØD
MUSIKKEN

DR SymfoniOrkestret
Koncertmestre:

Soo-Jin Hong (Sørensen, Chopin)
Johannes Søe Hansen (Tjajkovskij)

Fabio Luisi
Dirigent

Yukio Yokoyama
Klaver

Torsdag 7. marts 2019 kl. 19.30
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Bent Sørensen (f. 1958)
Evening Land (2017)

       ca. 13’

Frédéric Chopin (1810-1849)
Klaverkoncert nr. 1, e-mol, opus 11 (1830)

I – Allegro maestoso 
II – Romance. Larghetto

III – Rondo. Vivace

        ca. 40’

Pause (30’) ca. kl. 20.25

Peter Tjajkovskij (1840-1893)
Symfoni nr. 5, e-mol, opus 64 (1888)

I – Andante – Allegro con anima
II – Andante cantabile con alcuna licenza

III – Vals. Allegro moderato
IV – Finale. Andante maestoso – Allegro vivace

         ca. 45´

Program
0
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Kære publikum 

Velkommen til koncert med DR Symfoni-
Orkestret, chefdirigent Fabio Luisi 
og den japanske klaversolist Yukio 
Yokoyama.

Hvis musikerne på scenen virker ekstra 
tændte i aften, er det med god grund. 
I morgen drager samtlige koncertens 
medvirkende nemlig ud på en af de 
mest omfangsrige og prestigefyldte 
turnéer i orkestrets historie. I alt 100 
musikere fra DR SymfoniOrkestret vil i 
de kommende to uger – sammen med 
Fabio Luisi og aftenens solist – indtage 
Japan med i alt 10 koncerter i landets 
fineste koncertsale.

Det fornemme turnéprogram går 
under titlen Toshiba Grand Concerts, 
og med invitationen til at blive årets 
turnékunstnere er DR SymfoniOrkestret 
og Fabio Luisi blevet indlemmet i et 
eksklusivt selskab af verdens førende 
symfoniorkestre – fra Dresdens 
Statskapel til Philharmonia Orkestret 
og BBC’s Symfoniorkester – som de 
seneste godt 40 år har turneret under 
den særlige titel.

Med Fabio Luisi som chefdirigent 
oplever DR SymfoniOrkestret i disse 
år en international bevågenhed, 
som på én gang er berusende og 
forpligtende. Som Danmarks nationale 
symfoniorkester forvalter vi vores rige, 
musikalske kulturarv, og det betyder, 
at vi ikke bare har kendt klassisk 

repertoire med i bagagen, når vi rejser 
ud i verden, men også musik af vores 
store, danske komponister – både de 
ældre og de nulevende.

Når vi i morgen drager til Japan, åbner 
vi en række af vores koncerter med 
de sarte toner i Bent Sørensens nyeste 
orkesterværk Evening Land. At gå ind 
i Bents tidløse klangverden er hver 
gang en stor og dyb oplevelse for 
orkestret, og vi er spændte på, hvordan 
det japanske publikum vil tage imod 
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det stemningsfulde værk – og hvad de 
synes om vores nationalkomponist Carl 
Nielsen, som vi også har med.

Vil du følge med i DR SymfoniOrkestrets 
store Japan-turné, kan du lytte med, 
når DR P2 udsender to af koncerterne 
henholdsvis 14. og 28. marts med 
Mathias Hammer som vært. Du kan 
også se videoer, interviews og billeder 
fra rejsen på drsymfoniorkestret.dk eller 
orkestrets Facebook-side.

Jeg vil gerne i denne anledning takke 
Den Japanske Ambassade i Danmark, 
A.P. Møller Fonden, LUX Rejser og 
Miljøstyrelsen for uvurderlig støtte i 
forbindelse med turnéen.

God fornøjelse – og på gensyn ’på den 
anden side’!  Vi glæder os til at spille for 
jer igen til april her i DR Koncerthuset.

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset,

Kor & Orkestre
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Dirigent & solist 

Siden 2016 har Fabio Luisi været
DR SymfoniOrkestrets chefdirigent.
Han er født i Genova i 1959 og ud-
dannet 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 chef-
dirigent for Dallas Symfoniorkester – 
men fortsætter også hos DR Symfoni-
Orkestret, 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.

En af Japans mest veletablerede 
pianister er Yukio Yokoyama, der længe 
har været respekteret som Chopin-
specialist, for i en alder af kun 19 år 
vandt han i 1990 3. pris ved Chopin 
Konkurrencen i Warszawa. 48-årige 
Yokoyama kan allerede se tilbage på en 
lang karriere, for han debuterede som 
bare syvårig! 16 år gammel flyttede han 
til Paris for at studere hos den polsk-
franske Chopin-ekspert Vlado Perlmuter. 

Yukio Yokoyama har indspillet adskillige 
Chopin-albums. Men mest utrolig 
har nok været den dag i 2010, hvor 
han opførte samtlige klaverværker 
af Chopin – fra morgen til aften. Det 
foregik som en del af fejringen af 
Chopins 200-års fødselsdag, og 
ikke alene indbragte det Yokoyama 
en plads i Guinness Rekordbog, han 
modtog også den polske stats officielle 
Chopin-udmærkelse, der i det runde 
år blev tildelt 100 af verdens førende 
Chopin-fortolkere. Siden har han ved 
flere andre lejligheder gentaget denne 
ultimative hyldest til Chopin, bl.a. ved 
velgørenhedskoncerter.

Yukio Yokoyama er også komponist og 
desuden klaverprofessor i Hiroshima.
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Bent Sørensen er en af vor tids bedste 
komponister, ikke bare i Danmark, men 
internationalt. I 2017 modtog han den 
amerikanske Grawemeyer Award, 
der er en af verdens største komposi-
tionspriser. Hæderen fik han for L’isola 
della città, som DR SymfoniOrkestret 
uropførte i 2016. 

Bent Sørensens nye værk Evening Land 
er skrevet på bestilling fra New York 
Filharmonikerne, der uropførte stykket 
i 2017. 

I New York Times kaldte musikanmelde-
ren det ”et bevægende værk, der 
tegner en bue fra det stille til det 
voldsomme og tilbage til stilheden 
igen. Det er melodisk hele tiden, men 
melodierne er fragmenterede og 
dukker op i småstykker. Som totter, små 
stød, spjæt og kakofoniske udbrud.” 

Bent Sørensens musik befinder sig i 
ingenmandslandet mellem drøm og 
virkelighed, mellem fortid og nutid. 
Det fortæller han om i denne fine 
beskrivelse af Evening Land: 

“Et billede, et syn: Jeg er 6-7 år gammel, 
og jeg står i mit barndomshjem i en 
lille by på Midtsjælland. Jeg kigger 
ud af vinduet, og der er et helt særligt 
aftenlys over markerne – langt borte er 
der træer og en enkelt ko. Det var som 
om verden var uendelig.”

”Jeg har glemt så meget fra min 
barndom, men af en eller anden grund 
er det syn blevet ved med at komme 
tilbage til min erindring. Det gjorde 
det også mange år senere, da jeg stod 
og kiggede ud over New York fra en 
høj terrasse. Synet fra mere end 50 år 
siden – tysthedens syn – blandede sig 
med det nye syn af lysglimt og heftig 
aktivitet. Titlen var fundet – Aftenland 
og musikken kom ud af den titel – de to 
syn.”
 
”Det begynder så blidt, som det 
overhovedet kan, og blidheden ligger 
stadig inde bag den mere heftige og 
lysglimtsagtige musik, der dukker op 
senere i værket. Mod slutningen dukker 
der en lille obosolo op. Den er en hilsen 
til min kære svigerfar, oboisten Frederik 
Gislinge, der – mens jeg komponerede 
Evening Land – blev alvorligt syg. Jeg 
tænkte vel, at den kunne være lidt 
helbredende. Desværre lykkedes det 
ikke, og til stor sorg døde han, inden 
han kunne nå at høre obosoloen og 
hele værket. Evening Land ramte en ny 
aften – en livets aften – en endelighed.”

Bent Sørensen:
Evening Land
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20 år, forelsket og slank som et siv. 
Og det største klavertalent i verden! 
Chopin var en purung mand, da han 
skrev sin Klaverkoncert i e-mol. Et meget 
ambitiøst værk, som helt ufrivilligt også 
blev hans afsked med fædrelandet 
Polen.

Klaverkoncerten blev uropført 11. 
oktober 1830 i Warszawas National-
teater. Pressen rapporterede om en 
triumf for Chopin. Men tre uger senere 
forlod den unge stjerne landet for at 
optræde i Wien – og han vendte aldrig 
tilbage. For mens han var væk, brød 
den såkaldte Novemberopstand ud 
i Warszawa, et oprør mod Ruslands 
undertrykkelse af polakkerne. Det førte 
til en voldsom krig, der varede næsten 
et år og endte med Ruslands sejr.

Mens krigen rasede, slog Chopin sig 
ned i Paris. I hans hjem stod en sølvskål 
med polsk jord. Hjemlandets musik 
fulgte også med ham, og den polske 
folketone i hans musik blev et af hans 
vigtigste kendemærker. Chopin brugte 
polske danserytmer i mange af sine 
værker. Nogle gange blot som små 
rytmiske elementer, andre gange ved 
ligefrem at ophøje en folkedans til 
en klassisk genre, f.eks. mazurka og 
polonaise. 

Hans Klaverkoncert nr. 1 slutter med 
en sats, hvis rytmik stammer fra den 
hurtige polske folkedans krakowiak. 

Måske bemærker man ikke sådan 
et indslag af folklore i dag. Men den 
fantasifulde brug af de polske tradi-
tioner stak tydeligt ud i samtiden – på 
linje med Chopins enestående klaver-
behandling, der trods al elegance og 
virtuositet aldrig giver køb på udtryks-
fuldheden. Hans klavermusik revolu-
tionerede simpelthen brugen af 
instrumentet.

Lidt tungere ligger det med orkestrets 
del. Chopins to klaverkoncerter be-
gynder begge med lidt omstændelige 
orkesterindledninger, og orkestrets 
bidrag er generelt slet ikke så originalt 
som klaverets. Det er blevet taget som 
udtryk for Chopins manglende evner 
for orkestrering, men sådan er stilen 
– klaveret er det absolutte centrum. 
Faktisk opførte Chopin ved flere lejlig-
heder klaverkoncerten helt uden 
orkester! 

Efter den storladne 1. sats bliver stem-
ningen meget mere intim i 2. sats. Her 
drømmer Chopin om det bedste han 
ved: ”Noget har sneget sig ind i mit 
sind gennem øjnene”, fortalte Chopin. 
”Jeg elsker at tænke på det, selv om 
det måske er forkert”. Det skønne syn 
var sopranen Konstancja Gładkowska, 
som han havde lært at kende på 
konservatoriet. 

I et brev til en ven beskrev Chopin sat-
sen som ”en forårsdrøm – i måneskin. 

Frédéric Chopin: 
Klaverkoncert nr. 1, e-mol
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Chopins Klaverkoncert 
nr. 2 i f-mol er faktisk 

komponeret før nr. 1. Men 
de blev udgivet på tryk 
i omvendt rækkefølge, 

og det blev årsag til 
nummereringen.

Stille og melankolsk, som tænker 
man tilbage på et lykkeligt sted, der 
fremkalder tusind skønne minder.”

Når man lytter til så veloplagt musik, 
kan man undre sig over, at Chopin kun 
skrev to klaverkoncerter. Forklaringen 
er, at han i Paris fandt ud af, at han 
havde sin force i andre genrer. Dels 
var hans klaverklang ikke ret stor, dels 
brød han sig grundlæggende ikke om 
at spille for et betalende publikum. Alt i 
alt gav han kun 30 offentlige koncerter 
i sit liv! 

I stedet blev han i stigende grad en 
indadvendt komponist, der helst kun 
spillede for små private forsamlinger. 
Da han som 20-årig skrev sine 
klaverkoncerter, inspireret af ældre 
klavervirtuoser som Hummel og 
Kalkbrenner, var han stadig parat til 
at kæmpe om at blive den største 
pianist i verden. Også derfor er hans 
klaverkoncerter en ung mands musik.

Peter Tjajkovskij:
Symfoni nr. 5

Tjajkovskijs Symfoni nr. 5 er et af de 
musikværker, der ikke behøver en for-
taler. Symfonien svømmer fuldstændigt 
over med melodier, farver og følelser. 
På det private plan kunne Tjajkovskij 
dog godt have trængt til en fortaler, 
da han skrev symfonien, for han var 
konstant i tvivl om dens kvaliteter. Han 
tvivlede på, at den levede op til hans 
4. symfoni, og det udviklede sig til en 
sindsoprivende proces for ham at 
komponere den færdig. 

Selv om publikum jublede ad symfo-
nien, da Tjajkovskij dirigerede uropfø-
relsen i Skt. Petersborg 1888 og derefter 

opførte den i Moskva, Prag og Hamborg, 
tvivlede han stadig: ”Jeg er overbevist 
om, at den er mislykket. Der er noget 
afskyeligt ved den, en overdreven 
farverigdom og uærlighed, som jeg er 
sikker på, publikum straks fanger.”

Den voldsomme selvkritik skyldtes 
nok især, at Tjajkovskij i symfonien 
kastede sig ud i sit mest hudløse emne: 
hans egen skæbne. I sine tre sidste 
symfonier, nr. 4, 5 og 6, beskriver 
han, hvordan skæbnen ikke er til at 
undslippe. Symfonierne fører til hver 
deres konklusion, og i Symfoni nr. 5 
ender kampen trods alt optimistisk. 

0
9



Men vejen dertil er fuld af drama og 
tvivl, og symfonien er én stor beskriv-
else af denne usikkerhed. 

Symfonien bygger på et gennemgå-
ende motiv, der er symbol på skæbnen.
Motivet sætter sig tungt på symfoniens 
udgangspunkt, og derefter dukker 
det op alle vegne og styrer begiven-
hederne. 

Selve idéen om et gennemgående 
motiv havde Tjajkovskij fra sine ældre
kolleger Berlioz og Liszt, men Tjajkovskij 
er næsten endnu bedre til at gennem-
føre den røde tråd. Der males med de 
største bogstaver allerede i indlednin-
gen, der for Tjajkovskij symboliserede 
”den komplette underkastelse af 
Skæbnen, Forsynets uransagelige 
bud.”

Skæbnetemaet bliver spillet af klarinet-
terne i de allerførste takter af 1. sats. Det 
har karakter af en sørgemarch, og hver 
gang det senere dukker op, får det 
musikken til at skælve af skræk. F.eks. i 
den langsomme andensats, der ellers 
begynder i ophøjet ro med en smæg-
tende melodi i hornet. Horntemaet 
bevæger sig rundt til de andre instru-
menter og følelsesfuldheden stiger, 
indtil den følelsesfulde stemning brutalt 
afbrydes af det mægtige skæbnemotiv, 
spillet af messingblæserne.

I sidste sats viser skæbnetemaet sig på 
to måder: dels som et heroisk tema, 
der indleder og afslutter satsen, dels 
som et militant signal fra blæserne. 
Tjajkovskij udtalte sig aldrig offentligt 
om symfoniens budskab. Da skæbne-
temaet til slut vender tilbage som en 
massiv march, kan man tolke det alt 
efter temperament. Er det en trium-
ferende ’happy ending’ for individet, 
eller er det Skæbnen, der definitivt 
underlægger sig alle drømme? 

Tjajkovskijs personlige liv var dybt 
præget af den slags tvivl, hvor han 
vaklede mellem triumfer og lammende 
angst. Ikke mindst frygtede han, at hans 
homoseksualitet ville ødelægge hans 
sociale anerkendelse. Men Symfoni nr. 
5 blev snart så stor succes, at Tjajkovskij 
åndede lettet op: ”Jeg er begyndt at 
holde af den”, skrev han. ”Min første 
vurdering af symfonien var urimeligt 
streng.”

Tjajkovskijs ’skæbne-
trilogi’ af symfonier ender 
tragisk med Symfoni nr. 6,       

Pathétique-symfonien, 
som blev skrevet kort før       

hans død.
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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



En drøm går i opfyldelse, når 
DR SymfoniOrkestret for første gang 
gæster Japan  – ’solens rige’. Men én 
ting er at rejse til den anden side af 
jordkloden – noget andet er at få alt til 
at klappe på det praktiske plan, når et 
orkester med 100 musikere + ’crew’ 
skal af sted. Adskillige måneders prak- 
tiske forberedelser af stort og småt er 
gået forud. 

F.eks. er det ikke kun mennesker, der 
skal have gyldige rejsedokumenter 
– det skal instrumenter også! 
Washingtonkonventionen/CITES om 
beskyttelse af truede dyre- og plante-
arter betyder minutiøs registrering og 
godkendelse af hvert eneste instrument, 
der skal med på rejsen. Bare den mind-
ste lille splint af en truet træart i en 
violinbue eller en elfenbensudsmykning 
på et blæseinstrument kan give pro-
blemer, hvis den ikke er registreret og 
godkendt på forhånd.

DR SymfoniOrkestrets turnéeksperter 
Gordon Alsing & Susanne Gundal.
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Og så fylder et orkester faktisk ret 
meget. For nylig var der ’prøvepakning’ 
og vejning af alle det, der skal med:

•  ca. 665 ’items’ indgår i bagagen
• det hele fylder 35 ’flightcases’
•  samlet vægt: 3,5 ton

Foto: DR/Jon Bonde Eriksen 

Se flere billeder fra forberedelserne og følg 
DR SymfoniOrkestrets turné på 
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

1
3



Violin 1
Johannes Søe Hansen
Soo-Jin Hong
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
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
Kristine Schneider
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
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Louisa Schwab
Richard Krug
Chul-Geun Park
Christoffer Bergström
Marie Louise Lind

Kontrabas
Meherban Gillett
Axel Ruge 
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
Sven Buller

DR SymfoniOrkestret
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Klarinet
Johnny Teyssier
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Sebastian Stevensson 
Michael Kaulartz
Dorte Bennike
Aksel Kaae Trige

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Einar Öhman 
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

DR SymfoniOrkestret giver
        i denne måned 

koncerter i Japan
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Chef for DR Koncerthuset, Kor & Orkestre — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Producent — Henrik Overgaard Kristensen
Produktionsleder — Trine Heide
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Værknoter — Jens Cornelius
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, 
Per Morten Abrahamsen, Barbara Luisi, Art Infini  
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

WILLIAM DEMANT FONDEN

SPORTGOODSFONDEN

STATENS KUNSTFOND

drkoncerthuset.dk


