
Mena & 
Sjostakovitjs 15.



11. april kl. 19.20
14. april kl. 12.15

Kl. 18.30 i Koncertsalen 
v. Celine Haastrup

MØD
MUSIKKEN

DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Juanjo Mena
Dirigent

Augustin Hadelich
Violin

Torsdag 11. april 2019 kl. 19.30
Fredag 12. april 2019 kl. 19.30
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Benjamin Britten (1913-1976)
Violinkoncert, opus 15 (1938-39)

I – Moderato con moto – Agitato – Tempo primo –
II – Vivace – Animando – Largamente – Cadenza –

III – Passacaglia (Andante lento – Con moto – Pesante - Tranquillo – 
Largamente – Lento )

      ca. 35’

Pause (30’) ca. 20.10

Dmitrij Sjostakovitj (1906-1975)  
Symfoni nr. 15, A-dur, opus 141 (1971)

I – Allegretto
II – Adagio – Largo – Adagio – Largo –

III – Allegretto
IV – Adagio   

     ca. 45´

Program
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Dirigent & solist 

DR SymfoniOrkestret elsker at have 
den baskisk-spanske dirigent Juanjo 
Mena på besøg. Siden sin første 
optræden i DR Koncerthuset for syv år 
siden har han dirigeret her mindst en 
gang hver sæson. I 2015 dirigerede 
han gallakoncerten i anledning af Carl 
Nielsens 150-års fødselsdag, og senest 
stod han i september for en koncert 
med værker af Haydn og Mozart.

Juanjo Mena er født i 1965, uddannet 
i sin fødeby Vitoria og i Madrid. Fra 
2011 til 2018 var han chefdirigent for 
BBC Filharmonikerne. I dag er han 
kunstnerisk leder af Cincinnati May 
Festival og rejser i øvrigt verden rundt 
som gæstedirigent. Han har bl.a. 
dirigeret Berliner Filharmonikerne 
og de store amerikanske orkestre, 
New York Filharmonikerne, Boston 
Symfoniorkester og Los Angeles 
Filharmonikerne.  
 
På trods af rejseriet har han stadig sit 
hjem i Baskerlandet, hvor han er født  
og opvokset.

Violinisten Augustin Hadelich er 34 
år, født i Italien af tyske forældre. Som 
ung rejste han til USA for at studere på 
Juilliard School of Music, og i dag er han 
amerikansk statsborger. 

I 2006 vandt han guldmedalje ved 
violinkonkurrencen i Indianapolis, og 
siden har han været en hyppig solist 
hos de amerikanske orkestre som New 
York Filharmonikerne og Chicago 
Symfoniorkester. Han er heldigvis 
også meget ofte i Europa, og han er 
blevet en af DR SymfoniOrkestrets 
yndlingssolister (til næste sæson 
vender han tilbage igen!).

Augustin Hadelich er en virkelig alsidig 
violinist, der ifølge sin egen optælling 
gav 113 koncerter sidste år. Blandt 
hans nyeste indspilninger er Paganinis 
24 Capricer og violinkoncerterne af 
Brahms og Ligeti, og for sin indspilning 
af Dutilleux’ violinkoncert vandt han 
en Grammy. 

Han spiller på en Stradivarius-violin fra 
1723.
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I foråret 1939 rejste den unge engelske 
komponist Benjamin Britten til USA. 
Dels havde han på fornemmelsen, at det 
amerikanske publikum ville tage godt 
imod hans moderne musik. Og dels ville 
han som pacifist væk fra det krigstruede 
Europa – det gamle kontinent, som han 
stort set regnede for tabt land.

Kort efter sin ankomst til USA skrev Britten 
sin violinkoncert. Den er en humanistisk 
reaktion på krig – både den spanske 
borgerkrig, der netop var afsluttet, og 
den nye krig, hvis verdensomfang endnu 
var ukendt. 

Musikalsk er Brittens violinkoncert 
i familie med den meget berømte 
violinkoncert af Beethoven, skrevet mere 
end 100 år tidligere. ’Kendingssignalet’ 
fra Beethovens violinkoncert er et lille 
paukesignal, der indleder 1. sats. Også 
Britten indleder med pauker. De spiller en 
’spansk’ marchrytme som et ekko af den 
spanske borgerkrig, der rumler videre i 
verdenskrigen.

Violinkoncerten er i tre satser. I første-
satsen bliver paukens ildevarslende 
figur sat overfor et lyrisk, sørgmodigt 
tema i violinen. Midtvejs i satsen 
byttes rollerne om, så violinen spiller 
’paukerytmen’ til et akkompagnement 
af dæmpede strygere. Til slut er de to 
modsatrettede elementer alene tilbage 
i en stilfærdig duet.

2. sats er lidenskabelig og hurtig. Til at 
begynde med virker den måske som en 
spøg, men den viser sig at rumme mere 
desperate udtryk. Musikken bevæger sig 
rastløst afsted i høj fart, kun afbrudt af et 
pusterum halvvejs. Satsen bliver afsluttet 
med en stor solokadence for violinen, 
og også her dukker paukerytmen fra 
koncertens indledning op. På den måde 
bliver også denne brillante solopassage 
en del af værkets humanistiske grublerier.

Violinsoloen ender i det sørgmodige 
tema fra 1. sats, og det danner en 
glidende overgang til finalen. Bagved 
violinens sarte klange præsenterer 
basunerne nemlig det tema, der bliver 
grundlag for sidstesatsen. Satsen er en 
såkaldt passacaglia, dvs. at den bygger 
på en baslinje, der gentages igen og 
igen. Den er højstemt, næsten en 
sørgemarch, og fastholder værket i sin 
grundlæggende alvor. 

I passacagliaen vandrer temaet rundt i 
orkestret, og af og til forandres rytmen, 
så det bliver en smule vanskeligt at følge 
med i satsens struktur. Desuden skifter 
musikken toneart ved hver gentagelse, så 
musikken synker dybere og dybere ned. 
Mod slutningen er musikken forvandlet 
til en klagesang – violinkoncerten er 
blevet til sørgemusik over en ’spansk 
marchrytme’.

Benjamin Britten:
Violinkoncert
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Ruslands største symfoniker i det 20. 
århundrede sluttede af med en gåde. 
Siden Sjostakovitj i 1971 skrev sin sidste 
symfoni, Symfoni nr. 15, har man nemlig 
grundet over, hvad det egentlig er, der 
foregår i musikken. 

Er det en strøm af underbevidsthed? Er 
det livet, der passerer revy? Er musikken 
en rebus – eller måske en vits? Er det 
’dagbogsmusik’, der består af koder, 
som kun Sjostakovitj selv kendte?

Under alle omstændigheder er 
man langt fra de bombastiske krigs-

symfonier, der gjorde Sjostakovitj 
verdensberømt i 1940’erne. Symfoni 
nr. 15 er i lange stræk et vakuum med 
kun ganske få musikere i gang. Når 
musikken da ikke svinger over i en 
komplet modsat form for hyperaktivitet! 

Overalt i symfonien er der musikalske 
citater fra Sjostakovitjs egne værker 
og fra musik af andre komponister. 
”Jeg ved ikke helt, hvorfor citaterne er 
der, men jeg kunne simpelthen ikke 
lade være med at bruge dem”, sagde 
Sjostakovitj til en bekendt. Og det gør 
jo egentlig ikke mystikken mindre.

Brittens violinkoncert blev uropført af 
New York Filharmonikerne i 1940, og 
det var første gang, Britten fik sin musik 
spillet i USA. Langt fra alle lyttere kunne 
acceptere de krasse udtryk, men der var 
betydeligt flere indvendinger hjemme i 
England, da violinkoncerten blev opført 
der senere samme år.

Som årene gik, blev Brittens violinkoncert 
overskygget af hans senere værker, og 
da han som dirigent i 1970 lavede en 
pladeindspilning af den, var det et ukendt 
værk for de fleste lyttere. I dag har det 
gribende og dramatiske værk etableret 
sig som en moderne klassiker på det 
internationale standardrepertoire.

Dmitrij Sjostakovitj:
Symfoni nr. 15

Benjamin Britten var også 
en dygtig dirigent,  

og han var en af de første 
komponister, der selv 

indspillede de fleste af  
sine hovedværker. 
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1. sats begynder tilsyneladende lyst og 
ubekymret. Sjostakovitj omtalte satsen 
som “en legetøjsforretning med en 
skyfri himmel ovenover”. Men noget er 
galt. Fraserne hakkes uregelmæssigt 
over, og skingre lyde bliver alt for 
fremtrædende. Det kendte galoptema 
fra Rossinis Wilhelm Tell-ouverture 
dukker pludselig op – komisk, men 
også uhyggeligt, som et skelet fra 
fortiden, der vælter ud af skabet. 

I den lange 2. sats er tonen meget 
dyster og indadvendt. Tiden går 
særdeles langsomt. Det ironiske 
filter er væk, og musikken bekender 
sine store lidelser. Celloen spiller en 
meget smertefuld solo, fulgt af et 
sørgeorkester af messingblæsere. 

Halvvejs inde i satsen spiller en basun 
en slæbende udgave af en gammel 
sovjetisk revolutionssang. Det vokser til 
fuld udbasunering i hele orkestret, og 
den før så værdige sorg ændrer sig til et 
rædselsskrig.

Uden satspause går symfonien videre 
til den korte 3. sats. Klovnerierne fra 
symfoniens begyndelse er tilbage, 
nu med kraftigere spasmer. Endnu et 
skelet dukker op i form af et tikkende 
slagtøjsmotiv, og det bliver afgørende 
for symfoniens sidste sats.

4. sats indleder Sjostakovitj med 
dødsmærkede citater fra Wagners 
operaer. Efter ca. fem minutter 
introducerer basserne en baslinje, 
taget fra Sjostakovitjs heroiske 
Leningrad-symfoni. Strygerne lægger 

efterhånden deres stemmer oven på, 
og opbygningen vokser i intensitet. Det 
kulminerer i en hjerteskærende hymne, 
hvis melodi synker sammen og ender i 
grum dissonans.

Musikken er død! Langsom pilles 
kødet af knoglerne, indtil Sjostakovitj 
er efterladt alene med det aparte 
slagtøjsspil, der tikker af sted som et 
gammelt urværk. Tiden fortsætter, selv 
om livet rinder ud.

I 1973 kom Sjostakovitj  
til Danmark for at  

modtage Léonie Sonnings 
Musikpris. Hans søn 

Maxim dirigerede  
ved den lejlighed  

DR SymfoniOrkestret  
i den første danske 

opførelse af  
Symfoni nr. 15.
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Violin 1
Soo-Jin Hong 
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
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 
Benedikte Pontoppidan Thyssen 
Ida Balslev 
Karen Johanne Pedersen 
Benedikte Damgaard

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

Lilion Anne Soren 
Stine Hasbirk Brandt 
Alexander Butz 
Magda Stevensson

Cello
Henrik Dam Thomsen 
Soo-Kyung Hong 
Carsten Tagmose 
Vanja Maria Louro 
Birgitte Øland 
Johan Krarup 
Peter Morrison 
Louisa Schwab 
Richard Krug 
Ulrika Bay Lauridsen

Kontrabas
Meherban Gillett 
Michal Stadnicki 
Michael Rossander Dabelsteen 
Henrik Schou Kristensen 
Ditlev Damkjær 
Gerrit H. Mylius 
Mads Lundahl Kristensen 
Einars Everss 

Fløjte
Ulla Miilmann 
Anna Nykvist 
Russell Satoshi Itani 

Obo
Eva Steinaa 
Ulrich Trier Ortmann

Klarinet
Johnny Teyssier 
Søren Elbo 

Fagot
Sebastian Stevensson 
Britta Cortabarria 

DR SymfoniOrkestret
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Horn
Lasse Luckow Mauritzen 
Ulrik Ravn Jensen 
Dominika Piwkowska 
Oskar Lejonklo 
Jakob Arnholtz 

Trompet
Michael Frank Møller 
László Molnár 
Karl Husum 
Andreas Jul Nielsen 

Basun
Kasper Smedegaard Thaarup 
Brian Bindner 
Thomas Dahlkvist 

Tuba
Thomas Andre Røisland 

Harpe
Zachary James Hatcher 

Tasteinstr.
Per Salo

Pauker
René Felix Mathiesen

Percussion
Gert Skød Sørensen 
Jakob Weber Egholm 
Nicola Carrara 
Mads Hebsgaard Andersen 
Jonathan Jakshøj

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 — Christian Baltzer
Produktionsleder — Trine Heide
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Værknoter — Jens Cornelius
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen, 
Per Morten Abrahamsen, Michal Novak, Luca Valenta 
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


