
Gabel & 
Troldmanden



4. april kl. 19.20
7. april kl. 12.15

Kl. 18.30 i Koncertsalen 
v. Mathias Hammer

MØD
MUSIKKEN

DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Fabien Gabel
Dirigent

Bjarke Mogensen
Akkordeon

Torsdag 4. april 2019 kl. 19.30
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Poul Ruders (f. 1949)
Sound and Simplicity (2018)

for akkordeon og symfoniorkester, uropførelse

I – Rain
II – Trance
III – Haiku

IV – Smoke
V – Song Link
VI – Twilight

VII – Wolf Moon

      ca. 25’

Pause (30’) ca. 20.00

Paul Dukas (1865-1935)  
Troldmandens lærling (1897)

     ca. 12´

Claude Debussy (1862-1918)
La Mer (1903-1905)

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

III – Dialogue du vent et de la mer

      ca. 26’

Program
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Dirigent & solist 

Den franske dirigent Fabien Gabel 
er chefdirigent for Québec Symfoni-
orkester i Canada. Han er 43 år og 
var trompetist i flere symfoniorkestre i 
Paris, inden han begyndte at dirigere. 
Blandt hans lærere var berømte 
dirigenter som Bernard Haitink, David 
Zinman og Colin Davis. 

I 2004 fik Fabien Gabel et stort 
gennembrud, da han vandt Donatella 
Flick dirigentkonkurrencen i London, og 
de følgende to år var han assisterende 
dirigent hos London Symfoniorkester. 
I 2011 blev han så valgt til chefdirigent 
for Québec Symfoniorkester, der er 
Canadas ældste symfoniorkester. 

Som gæstedirigent optræder han med 
bl.a. Chicago Symfoniorkester, Det 
franske radiosymfoniorkester og BBC 
Symfoniorkester. Det er anden gang, 
han dirigerer DR SymfoniOrkestret ved 
en Torsdagskoncert – sidste gang var i 
2015.

33-årige Bjarke Mogensen debuterede 
i 2012 fra solistklassen på Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium, men da 
var han for længst kendt i det interna-
tionale musikliv for sit akkordeonspil. 
Han har optrådt i Carnegie Hall, i Kreml 
og i Amsterdams Concertgebouw, 
og han har spillet med Moskva 
Virtuoserne, violinisten Gidon Kremer 
og med Prags Radiosymfoniorkester. 

Bjarke Mogensen er utrolig alsidig 
og udforsker mange musikalske 
muligheder. Med sin gruppe KOTTOS 
spiller han en original blanding af 
folkemusik og nye værker, og som solist 
vandt han P2’s Lytterpris 2019 for sit 
album med sonater af Scarlatti. 

I næste måned skal han på turné til Kina, 
og til efteråret spiller han Poul Ruders’ 
nye akkordeonkoncert i Canada. Bjarke 
Mogensen har uropført over 50 nye 
kompositioner, der er skrevet specielt 
til ham.
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For første gang ved Torsdagskoncerterne 
møder vi i aften en solist på akkordeon. 
Et akkordeon ligner umiddelbart en 
harmonika, men har en anderledes 
opbygning med flere klanglige 
muligheder. I Danmark er der siden 
1950’erne blevet skrevet fremragende 
klassiske værker for akkordeon, og 
danske akkordeonister er på et meget 
højt niveau. Den tradition fortsætter i 
aften, hvor Bjarke Mogensen er solist 
i en ny akkordeonkoncert, som Poul 
Ruders har komponeret til ham.

Koncerten har syv satser, og flere af 
dem er meget minimalistiske. 2. sats, 
Trance, består af blot en enkelt akkord, 
der holdes statisk i flere minutter, og  
3. sats lever bestemt op til sin titel,  
Haiku (et kort japansk digt). 

”Værket har en utrolig vægtløshed”, 
fortæller solisten Bjarke Mogensen. 
”En meget klar og smuk poesi med 
sit helt eget særpræg af magiske 
klangkonstellationer. Og som i meget af 
Ruders’ musik fornemmer jeg en higen 
efter noget overjordisk.”

Solopartiet er ikke udadvendt og 
eksplosivt, som man tit hører det i en 
instrumentalkoncert. ”Akkordeonet 
er snarere musikkens ’klang-hjerte’ 
og en budbringer med tonemateriale 
til orkestret”, siger Bjarke Mogensen. 
”Det er en meget intim solostemme, 
der får vist instrumentets lyriske 

element, som jeg ofte savner i moderne 
akkordeonmusik. Akkordeonet kan jo 
som det eneste tasteinstrument synge, 
og det kan lave meget sarte, næsten 
uhørlige klange i højden.” 

Poul Ruders kalder koncerten Sound 
and Simplicity (Lyd og enkelhed) med 
undertitlen Seven Pillars of music 
(Musikkens syv søjler). Hvis ordene 
klinger bekendt, er det fordi Ruders 
leger med to klassiske romantitler: 
Sense and Sensibility af Jane Austen 
og Seven Pillars of Wisdom af T.E. 
Lawrence. Men, understreger Ruders, 
musikkens indhold er ikke forbundet 
med bøgerne.

Til gengæld spejler to af satserne 
sig i anden litteratur. 1. sats, Rain, 
reflekterer over nogle linjer fra Arthur 
Krasilnikoffs roman Hvalens Øje: ”Men 
dråbernes lyde var det bedste. Alle 
de forskellige lyde, hvormed en dråbe 
kunne ramme et blad, en gren, en sten, 
grus, cementen på trappen, snoren 
på tørrestativet, taget, som spillede 
regnen på ét utroligt instrument…”

Poul Ruders: 
Sound and Simplicity  

Poul Ruders’ nye 
akkordeonkoncert er 

skrevet på bestilling af 
DR SymfoniOrkestret og 

det canadiske Victoria 
Symfoniorkester
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Paul Dukas var omtrent jævnaldrende 
med Debussy og Ravel, og hans musik 
har samme fantasifuldhed, farverigdom 
og overdådige orkesterbehandling 
som deres. Men én ting adskiller 
Dukas fra hans kolleger: Han skrev kun 
ganske få værker. Dukas’ kakkelovn 
blev fyldt med hele operaer, balletter 
og symfonier, ingen fik at høre. Sølle 
12 kompositioner overlevede hans 
voldsomme selvkritik.

Fem år efter Dukas’ død var det 
mærkeligt nok Walt Disney, der gjorde 
den franske komponist verdensberømt. 
Det skete i den revolutionerende 
musiktegnefilm Fantasia fra 1940, hvor 
klassiske musikstykker på genial vis 
bliver forvandlet til animerede historier. 
Dukas’ lille orkesterværk Troldmandens 
lærling blev faktisk filmens allermest 
kendte del.

Handlingen i Troldmandens lærling tog 
Dukas fra et humoristisk digt af Goethe. 
Digtet fra 1797 er i en slags folkevisestil 
og fortæller om en troldmandslærling, 
der er alene hjemme i sin mesters hus. 
Han burde egentlig gøre hele hytten 
ren, men i stedet fristes han til at afprøve 
sine ufærdige evner som magiker.

I bedste Harry Potter-stil løber 
trylleformularerne af med ham. Han 
får ganske vist sin fejekost til at gå, så 
den kan ordne det tunge arbejde med 
at hente vand. Men kosten er ikke til at 
styre, og da lærlingen hugger den over, 
deler den sig bare i to levende koste. 
Hele huset flyder, da troldmanden 
kommer tilbage og får stoppet balladen 
med en rigtig trylleformular, der virker.

Dukas følger nøje digtets handling, 
men holder ikke sin egen orkestermagi 
tilbage – mod slutningen af stykket får 

Og 4. sats er inspireret af en passage 
i Doris Lessings bog Mara and Dann: 
”Luften var fuld af støv og af røg. 
Himlen var en gullig hvirvel af mørk røg 
fuld af sorte småstykker som drev forbi, 
og solen var blot et lysere sted i røgen.”  

Poul Ruders har tidligere skabt de 
monumentale akkordeonværker 
Songs and Rhapsodies for akkordeon 
og blæserkvintet og Serenade on 

the Shores of the Cosmic Ocean for 
akkordeon og strygekvartet. Sammen 
med det nye værk ser han stykkerne 
som én stor ’akkordeon-trilogi’. 

Hvad det nye værk angår, fortæller 
han: ”Al musik er lyd, men ikke al musik 
er enkel. Enkelhed er en dyd, især i 
kunstens verden, en sandhed som 
vokser uafviseligt i betydning for mig 
jo ældre jeg bliver.”

Paul Dukas: 
Troldmandens lærling
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kostens komiske hovedtema nærmest 
koncertsalen til at dreje rundt. Ligesom 
det sker i Disney-filmen, hvor det er 
stakkels Mickey Mouse, der har rollen 
som troldmandens lærling.

Dukas skrev  
Troldmandens lærling i 

1897, præcis 100 år efter 
det digt af Goethe, han 
bruger som forlæg for 

musikken.

Claude Debussy: 
La Mer

Den franske komponist Claude Debussy  
hadede at blive kaldt for impressionist,  
og han brød sig ikke om sammenlig-
ningen med de flimrende billeder af  
samtidens franske malere. Han udtrykte  
sig bestemt ikke tåget. Et godt eksempel  
er La Mer (Havet), der er en fortolkning 
af havets flygtige form, dens vælde 
og dens skønhed. Værket er nytænkt 
med stor præcision, som nærmest får 
orkestret opløst til vandig tilstand. 

Forløbet i La Mer har derfor heller 
ikke noget genkendeligt skelet, som 
publikum kan læne sine forventninger 
op ad. Satserne minder mere om 
digte end om en historie 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 kom-

plekse rytmer. Tredje sats hedder noget 
så eventyrligt som Samtale mellem 
vinden og havet. Debussy er 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.
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Violin 1
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 
Patricia Mia Andersen 
Monika Malmquist Egholm 
Anja Zelianodjevo 
Erik-Theodor Danciu 
Madara Petersone 
Kern Westerberg 

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

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
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Louisa Schwab
Richard Krug
Chul-Geun Park
Ulrika Bay Lauridsen
Marie Louise Lind

Kontrabas
Joel Gonzalez
Meherban Gillett
Michal Stadnicki
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen
Einars Everss

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Russell Satoshi Itani

Obo
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Sebastian Stevensson
Michael Kaulartz
Aksel Kaae Trige
Britta Cortabarria

DR SymfoniOrkestret
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Horn
Ulrik Ravn Jensen 
Henrik Halén 
Dominika Piwkowska 
Oskar Lejonklo 
Henning Hansen 
Jakob Arnholtz 

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen
Lars Husum

Basun
Kasper Smedegaard Thaarup 
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher
Berit Spælling

Tasteinstr.
Per Salo

Pauker
René Felix Mathiesen

Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

DR SymfoniOrkestret gav
        i sidste måned 

koncerter i Japan
10
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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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Oplev et af Nordamerikas førende symfoniorkestre, når Canadas  
National Arts Centre Orchestra gæster DR Koncerthuset for første gang.
Solisterne er den anerkendte canadiske sopran Erin Wall og violin-
virtuosen James Ehnes med musik af Mendelssohn og Dvořák.

 

Køb billetter på drkoncerthuset.dk

NATIONAL ARTS  
CENTRE ORCHESTRA
22. MAJ 2019 KL. 19.30 
KONCERTSALEN
Chefdirigent: Alexander Shelley



Chef for DR Koncerthuset, Kor & Orkestre — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Producent — Marie Rørbech
Produktionsledere — Henrik Overgaard Kristensen & Jakob Helmer Mørck
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Værknoter — Jens Cornelius
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen, 
Per Morten Abrahamsen, Gaëtan Bernard, Martin Mydtskov, 
Carsten Wolf Andersen 
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


