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Program
Luigi Nono (1924-1990)
Djamila Boupacha (1962) for sopran solo
ca. 5’

Alban Berg (1885-1935)
Violinkoncert (1935)
I – Andante
II – Allegro
ca. 35’

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Requiem (1791/Süssmayr 1792)
I – Introitus: Requiem aeternam
II – Kyrie
III – Sequenz: Dies irae – Tuba mirum –
Rex tremendae – Recordare – Confutatis – Lacrimosa
IV – Offertorium: Domine Jesu Christe – Hostias
V – Sanctus
VI – Benedictus
VII – Agnus Dei
VIII – Communio: Lux aeterna
ca. 55´
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Pause (30’) ca. 20.00
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Dirigent & violinsolist

Den canadiske sopran Barbara
Hannigan er en virtuos stemmekunstner, som de seneste år også
har taget fat på en karriere som
dirigent. Til sommer tiltræder hun
som 1. Gæstedirigent for Göteborg
Symfoniorkester. Der er ikke mange
andre i verden, der på så højt niveau
kombinerer de to sider – nogle gange
endda samtidig!
Barbara Hannigan er født 1971 og
uddannet i Canada. Hun vil nødig
stemples som ’Ny musik’-specialist,
men har dog uropført over 100 nye
værker. I 2013 skabte hun sensation
med Hans Abrahamsens sangcyklus
let me tell you, som er skrevet specielt
til hende, og som hun uropførte med
Berliner Filharmonikerne.
I næste uge, når Hans Abrahamsen
modtager Léonie Sonnings Musikpris 2019, synger hun værket her i
DR Koncerthuset. Og publikum kan
se frem til at høre Barbara Hanningan
igen til næste år, for hun er den
næste modtager af Léonie Sonnings
Musikpris, som overrækkes ved en
priskoncert 23. april 2020.

Den unge tyske violinist Veronika
Eberle kommer fra Bayern og blev
optaget på konservatoriet i München,
da hun var ti år. Som 16-årig fik hun i
2006 et overvældende gennembrud,
da hun blev udvalgt af Berliner
Filharmonikernes chefdirigent Simon
Rattle til at være solist i Beethovens
violinkoncert ved de berømte
Salzburg Påskefestspil. Hendes
karriere begyndte med andre ord
på toppen, og på det niveau har hun
befundet sig siden – hun har optrådt
med verdens bedste orkestre som
New York Filharmonikerne, London
Symfoniorkester og Concertgebouw
Orkestret.
I denne sæson har hun været på turné
med Hamborg Filharmonikerne og
dirigenten Kent Nagano, og har i øvrigt
travlt med koncerter i Europa, USA og
i Japan.
Takket være den japanske Nippon
Musikfond spiller hun på en udsøgt
Stradiviarius-violin fra 1700, som
fonden har udlånt til hende.

Sangsolister
orkestre, som hun samarbejder med.
Hun fik over 350 ansøgere fra hele
verden, og ud af dem sammensatte hun
en ’årgang’, hvorfra vi altså kan opleve
fire af Equilibrium-sangerne som solister
i Mozarts Requiem.

Den svenske sopran Ylva Stenberg
kommer fra Värmland. Hun er uddannet
i Hannover, og siden 2016 har hun
været medlem af Hannover Statsoperas
akademi for unge sangere. Hun har
optrådt i bl.a. Smetanas Den solgte
brud og Donizettis Elskovsdrikken.

Tenoren Elgan Llŷr Thomas er fra Wales.
Han er uddannet i Manchester og
London og har vundet flere britiske
priser og sangkonkurrencer. Tidligere
har han været håndplukket til talentudvikling af Scottish Opera og English
National Opera.

Mezzosopranen Tuuri Dede er fra
Estland. Hun har uddannet sig i Tallinn
og Helsinki og studerer nu videre i
Leipzig. Hun har haft flere solistopgaver
på de tyske scener og også sunget med
Berliner Filharmonikerne.

Antoin Herrera Lopez Kessel, bas, er fra
Cuba, hvor han først uddannede sig som
danser og arbejdede som koreograf.
Operauddannelsen har han fra Frankrig,
og han har bl.a. sunget flere store partier
i operaer af Mozart, Puccini og Donizetti.
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Sidste år startede Barbara Hannigan
et nyskabende mentorforløb for unge
sangere og dirigenter. Hun kalder det
Equilibrium Young Artists. Det særlige
ved tiltaget er, at hun bringer sine unge
protegéer med rundt i verden til fire

Luigi Nono:
Djamila Boupacha
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Djamila Boupacha er et kvindenavn –
navnet på en kvinde, der overlevede
Algeriets frihedskrig mod Frankrig.
I 1960 blev hun arresteret i Algier,
anklaget for at stå bag et mislykket
bombeangreb på en café. De franske
tropper udsatte hende for tortur og
voldtægt for at få hende til at tilstå.
Boupacha blev derefter dømt døden.
I fangenskabet stævnede Djamila
Boupacha den franske stat for dens
forbrydelse, og efter at forfatteren
Simone de Beauvoir bragte sagen
frem i franske aviser, voksede den til en
politisk skandale. Ved krigens slutning
i 1962 blev Boupacha benådet, men

samtidig fik hendes voldsmænd
amnesti og blev aldrig straffet.
Djamila Boupacha bor stadig i Algeriet
og er i dag 81 år.
Den italienske avantgardekomponist
Luigi Nono var blandt de mange intellektuelle, der bakkede op om Boupacha.
Som hyldest lavede han i 1962 sammen
med den spanske digter Jesús López
Pacheco det lille stykke for solosopran,
der bærer hendes navn. Barbara
Hannigan har ved flere lejligheder
sunget det som optakt til sine koncerter,
og det gør hun også i aften.

Alban Berg:
Violinkoncert
Alban Bergs Violinkoncert udsprang
af et tragisk dødsfald: Kort efter at
Berg havde modtaget bestillingen på
sin violinkoncert, fik han budskabet
om den 18-årige Manon Gropius’
død. Pigens forældre, Alma Mahler
og arkitekten Walter Gropius, hørte
til Wiens kulturelite, og Berg og hans
hustru havde nærmest betragtet den
begavede pige som deres egen datter.
Rystet over hendes død gav Berg
violinkoncerten undertitlen Til minde
om en engel.

Violinkoncerten er i to satser, der
hver består af to kontrasterende
dele. 1. sats begynder blidt som en
kærlig beskrivelse af et yndefuldt og
blomstrende væsen, og også anden
halvdel af satsen fortæller om livets lyse
sider. Alban Berg citerer en østrigsk
folkemelodi, og musikken kommer
nærmest til at danse vals.
2. sats er meget voldsommere, og
fortvivlelsen hober sig op. Efter et
dramatisk klimaks kommer trøsten

som sendt fra oven: Stille hører man
Bachs salme Es ist genug snige sig
ind i musikken. Salmen begynder i
soloviolinen og fortsætter som en
dialog med klarinetterne. Berg har
ligefrem skrevet salmeteksten ind i
partituret: ”Det er nok. Jeg farer med
fred til Himlens hus.” Med disse skjulte
trøsteord falder violinkoncerten til ro.
Grunden til at Bach kan finde vej ind
i Alban Bergs atonale musik er, at
salmemelodiens fire første (meget

særprægede) toner er de samme som
de sidste fire toner i den tolvtonerække,
Alban Berg har lagt til grund for hele
sin koncert. Berg har med andre ord
’fundet’ Bachs symbolske salme i sin
egen musik.
Et godt eksempel på hvordan tolvtoneteknikken kan være fuldstændig
organisk og udtryksfuld. Alban Bergs
violinkoncert er et af 1900-tallets hovedværker, der med sin længselsfuldhed
når langt ind i lytterens hjertekule.

Mozarts Requiem er hans sidste værk.
Det er en messe for de døde, og
Mozart skrev på værket lige indtil sin
egen død. Desværre blev han ikke
færdig – han døde sammen med sin
dødsmesse. Udover at være et af
Mozarts allerbedste værker har det
derfor en dramatisk placering i hans
livsværk. Det er indhyllet i ubesvarede
spørgsmål – men lad os her blive ved
nogle af kendsgerningerne:
Mozart komponerede sit Requiem på
bestilling fra en rig greve. Værket skulle
skrives anonymt, for greven ville udgive
det for at være sin egen komposition. Til
gengæld for den besynderlige handel
ville Mozarts honorar blive fyrsteligt.
Det så umiddelbart ud til at være let
tjente penge.

Men da Mozart tog imod grevens
bestilling, havde han travlt med
bl.a. Tryllefløjten, så først tre
måneder efter hans forskud var
blevet udbetalt, gik han i gang. På
det tidspunkt havde han fået det
dårligt. Intet tyder dog på, at han
vidste, døden var på vej. Arbejdet
skred roligt fremad, og dagen
inden sin død havde han besøg af
flok venner for at synge de første
Requiem-satser igennem.
Et par minutter før kl. 1, om natten 5.
december 1791, døde Mozart. Da var
kun de første syv satser færdige. Efter
otte takter af næste del, Lacrimosa,
var det slut.
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Wolfgang Amadeus Mozart:
Requiem

Den sidste tredjedel af værket var der
ikke skrevet en tone af.
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To af Mozarts venner, Freystädtler og
Süssmayr, gjorde de to første afsnit
færdige, så de kunne blive opført ved
Mozarts begravelse. Mozart blev lagt
i en fællesgrav udenfor byen, ikke
fordi han var forarmet eller ukendt,
men fordi et dekret om de hygiejniske
forhold i Wien bestemte det sådan.
Det meste af det, Mozart havde
skrevet, var skitser, der krævede en
hel del udfyldningsarbejde. Hans
enke Constanze bad Mozarts dygtige
elev Joseph Eybler udfylde hullerne
i partituret. Men han stoppede, der
hvor Mozart også selv stoppede:
Lacrimosa. ”Denne tårefulde dag, da
det skyldige menneske rejser sig af
støvet til dommeren”.
Constanze lod så opgaven gå videre
til Süssmayr, som ikke havde noget
imod selv at komponere de dele,
som Mozart ikke var begyndt på. Da
arbejdet var gjort, skrev han hele
værket af med sin egen håndskrift
for at tilsløre, at i alt fire forskellige
komponister havde bidraget til det
færdige Requiem.

Blev requiet så, som Mozart havde
tænkt sig det? Süssmayr var ikke
verdens dygtigste komponist. Han
lavede tekniske fejl, og visse steder
sprang han over, hvor gærdet er lavest
– mest berygtet i det meget korte
”Amen”, der burde have været en stor
fuga for kor. I det hele taget mangler
Süssmayr det kreative overskud, der
var så typisk for Mozart.
Mange har følt sig generet af, at
noget af Mozarts mest personlige,
hudløse musik står side om side med
Süssmayrs almindeligheder. Man
mener dog, at Süssmayr formentlig
arbejdede ud fra forskellige løse
Mozart-notater, der siden er gået tabt.
De satser, som Süssmayr selv skrev –
Sanctus, Benedictus og Agnus Dei – er
nemlig langt over det niveau, han
viser i sine øvrige kompositioner.
I dag findes der mange alternative
færdiggørelser af requiet, lavet af
Mozart-eksperter fra vor tid. De har
dog alle det problem, at de kæmper
mod 200 års lytteerfaring. For det er
Süssmayrs version, verden kender
som det gribende og evigt betagende
værk ’Mozarts Requiem’.

Luigi Nono:
Djamila Boupacha
Fra: Sange om liv og kærlighed
Oversættelse: Magna Blanke

Esta noche quitadme de los ojos
esta niebla de siglos.
Quiero mirar las cosas
como un nino.
Es triste amanecer
y ver todo
lo mismo.
Esta noche de sangre,
este fango infinito.
Ha de venír un déa
distinto.
Ha de venír la luz,
creedme lo ques os digo.

Tag i nat dette århundredes tåge
bort fra mine øjne.
Jeg vil kigge på tingene
som et barn.
Det er sørgmodigt at begynde
på en ny dag og dog altid se
det samme.
En nat med blod og
bundløst mudder.
Der må komme en dag,
som er anderledes.
Lyset må komme;
tro, hvad jeg siger.
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Fra: Canti di Vita e d’Amore
Tekst: Jesús López Pacheco
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Wolfgang Amadeus Mozart:
Requiem
Tekst: Den katolske kirkes
requiemsmesse

Dansk oversættelse fra Salme- og
Bønnebog

I – Introitus: Requiem aeternam

I – Introitus: Requiem aeternam

(Sopran og kor)
Requiem aeternam
dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus,
Deus in Sion,
et tibi reddetur votum
in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam
dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

(Sopran og kor)
Herre, giv dem
den evige hvile,
og det evige lys lyse for dem.
Til dig, o Gud, sømmer det sig
at frembære lovsang på Sion,
til dig skal der bedes
i Jerusalem.
Herre, hør min bøn;
til dig kommer alt kød.
Herre, giv dem
den evige hvile,
og det evige lys lyse for dem.

II – Kyrie

II – Kyrie

(Kor)
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

(Kor)
Herre! Forbarm dig over os!
Kristus! Forbarm dig over os!
Herre! Forbarm dig over os!

III – Sequenz:
Dies irae

III – Sequenz:
Dies irae

(Kor)
Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sybilla.
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!

(Kor)
Vredens dag i tidens fylde,
spået af David og Sibylle,
verden skal i flammer hylle.
Gru og angst og rædsler kolde
vil vor Herres komme volde,
når han dommedag vil holde.

Tuba mirum

(Solokvartet)
Tuba mirum spargens sonum
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit,
nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus,
quem patronem rogaturus,
cum vix justus sit securus?

(Solokvartet)
Over slægtens grave gjalde
domsbasunerne og kalde
for Guds trone alt og alle.
Døden og naturen bæver,
når hver skabning frem sig hæver,
som hin røst til regnskab kræver.
Bogen bliver da opslagen,
den, som lægger alt for dagen,
hvoraf dommen bliver dragen.
Dommeren sit sæde tager,
alt det skjulte han ransager,
intet sig hans dom unddrager.
Hvad skal da jeg stakkel svare,
hvem vil da mit regnskab klare,
når den bedste står i fare?

Rex tremendae

Rex tremendae

(Kor)
Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis!

(Kor)
Drot med almagts tordenmine,
som af nåde frelser dine,
godheds væld, frels mig af pine.
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Tuba mirum

12

Recordare

Recordare

(Solokvartet)
Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus,
redemisti crucem passus,
tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.
Ingemisco tanquam reus,
culpa rubet vultus meus,
supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae,
sed tu bonus, fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
et ab hoedis me sequestra,
statuens in parte dextra.

(Solokvartet)
Kom i hu, o Jesu fromme:
Jeg var årsag til dit komme,
spar mig da for dødens domme.
Du, som søgte mig med møde
og for mig på korset døde,
lad dit værk ej lægges øde.
Retfærds Gud, du hævnforkynder,
eftergiv mig mine synder,
før min regnskabsdag begynder.
Hør mig stønne i min brøde,
se min kind af skammen gløde,
skån mig, Gud, lad mig ej bøde.
Tilgav du en synderinde,
lod en røver nåde finde,
hvorfor skal mit håb da svinde?
Er min bøn ej værd at høres,
lad dig af din godhed røres,
så til Helved ej jeg føres.
Du fra bukkene mig skille
og blandt fårene mig stille
ved din højre, Jesu milde.

Confutatis

Confutatis

(Kor)
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis.
Gere curam mei finis.

(Kor)
Når de dømte stå til skamme,
skyldige til Helveds flamme,
du i nåde mig annamme.
Se mit hjerte i elende
sønderknust til dig sig vende.
Hjælp mig til en salig ende.

Lacrimosa

Lacrimosa

(Kor)
Lacrymosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.

(Kor)
Store dag, du kummerfulde,
når vor slægt står op af mulde,
og når dommens time kommer,

vær da, Gud, en nådig dommer.
Milde Jesu, Herre Krist!
Giv dem evig hvile hist!
Amen.

IV – Offertorium
Domine Jesu Christe

IV – Offertorium
Domine Jesu Christe

(Solokvartet og kor)
Domine Jesu Christe,
rex gloriae,
libera animas
omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni
et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum;
sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

(Solokvartet og kor)
Herre Jesus Kristus
herlighedens konge!,
Frels alle hensovede
troendes sjæle
fra Helvedes pine
og fra den dybe ildsø;
frels dem af løvens gab,
at afgrunden ikke må sluge dem,
at de ikke må nedstyrte i mørket;
men din hellige bannerbærer Mikael
føre dem ind i det hellige lys,
som du fordum har forjættet
Abraham og al hans sæd.

Hostias

Hostias

(Kor)
Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

(Kor)
Herre, offergaver og bønner
frembærer vi for dig med lovsang.
Modtag dem for hine sjæle,
som vi i dag ihukommer.
Herre! Lad dem overgå
fra døden til livet,
som du fordum har forjættet
Abraham og al hans sæd.
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Huic ergo parce, Deus.
Pie Jesu, Domine,
dona eis requiem.
Amen.
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V – Sanctus

V – Sanctus

(Kor)
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.

(Kor)
Hellig, hellig, hellig
er Herren, hærskarernes Gud.
Himmel og jord
er fulde af din herlighed.
Hosanna i det høje.

VI – Benedictus

VI – Benedictus

(Solokvartet og kor)
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

(Solokvartet og kor)
Velsignet være han, som kommer
i Herrens navn.
Hosanna i det høje.

VII – Agnus Dei

VII – Agnus Dei

(Kor)
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

(Kor)
Guds Lam,
som borttager verdens synder,
giv dem hvile.
Guds Lam,
som borttager verdens synder,
giv dem hvile.
Guds Lam,
som borttager verdens synder,
giv dem den evige hvile.

VIII – Communio:
Lux aeterna

VIII – Communio:
Lux aeterna

(Sopran og kor)
Lux aeterna luceat eis,
Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

(Sopran og kor)
Det evige lys lyse for dem,
Herre,
evindelig blandt dine helgen;
thi du er miskundelig.
Herre, giv dem den evige hvile,
og det evige lys lyse for dem.
Evindelig blandt dine helgen;
thi du er miskundelig.

DR KoncertKoret
Sopran
Jihye Kim
Christine Nonbo Andersen
Astrid Kastensson Navarro-Alonso
Malene Nordtorp
Lise Bech Bendix
Nina Fischer
Magdalena Kozyra
Anna Carina Sundstedt
Camilla Toldi Bugge
Klaudia Kidon
Philippa Cold
Julie Borgwardt-Stampe
Marianne Mailund Heuer
Pernille Manly Larsen
Louise Odgaard
Iben Silberg
Anna Maria Wierød

Bas
Jakob Soelberg Miskow
Torsten Nielsen
Johan Bogren
Piet Larsen
Hans Lawaetz
Asger Lynge Petersen
Lauritz Jakob Thomsen
Steffen Bruun
Johan Karlström
Daniel Åberg
Jørgen Ditlevsen
Paul Frederiksen
Mikkel Tuxen
Thomas Kiørbye
Rasmus Kure Thomsen

DR KoncertKoret
medvirker hver sæson ved

6-8

store koncertproduktioner

drkoncertkoret.dk

15

Tenor
Rasmus Gravers Nielsen
Emil Lykke
Adam Riis
Adriano Gaglianello
Jakob Knudsen Pedersen
Jens Rademacher
Morten Schønberg Sørensen
Kristoffer Appel
Jacob Heide Madsen
Tomas Medici
Otte Ottesen
Palle Skovlund
Lars Pedersen
Stephen Yeseta
Anders Grunth

Alt
Rikke Lender
Hanna-Maria Strand
Anna Caroline Olesen
Mette Bjærang Pedersen
Lone Selchau
Hanne Struck-Schøning
Rebecca Forsberg Svendsen
Malena Rønnow Hausmann
Linnéa Lomholt
Tobias Nilsson
Susanne Balle
Kristine Gether
Aleksandra Vagner Pedersen
Rose-Ann Selmer
Eva Wöllinger-Bengtson

16

DR SymfoniOrkestret
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
Violin 2
Teresa La Cour
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Morten Kjær Dulong
Andrea Rebekka Alsted
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Ida Balslev
Karen Johanne Pedersen
Benedikte Damgaard
Aleksander Kølbel
Kirstine Schneider
Bratsch
Marthe Grimsrud Husum
Dmitri Golovanov
Gunnar Lychou
Claus Myrup
Ulla Knudsen
Carina Andersson
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Lilion Anne Soren

Stine Hasbirk Brandt
Alexander Butz
Magda Stevensson
Cello
Henrik Dam Thomsen
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Chul-Geun Park
Ulrika Bay Lauridsen
Kontrabas
Joel Gonzalez
Meherban Gillett
Michael Rossander Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen
Fløjte
Ulla Miilmann
Mikael Beier
Obo
Kristine Vestergaard
Sven Buller
Klarinet
Johnny Teyssier
Livio Russi
Søren Elbo
Fagot
Sebastian Stevensson
Britta Cortabarria
Aksel Kaae Trige

Saxofon/klarinet
Jeanette Balland

Tuba
Thomas Andre Røisland

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Ulrik Ravn Jensen
Oskar Lejonklo
Henning Hansen

Harpe
Zachary James Hatcher

Trompet
Michael Frank Møller
Andreas Jul Nielsen

Pauker
Nicola Carrara
Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Mads Hebsgaard Andersen
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Basun
Kasper Smedegaard Thaarup
Olle Elfström
Lukas Winther Andersen
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tasteinstrumenter
Per Salo

DR SymfoniOrkestret
gav i sidste måned
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koncerter i Japan

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

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

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 violinvirtuosen James Ehnes med musik af Mendelssohn og Dvořák.

NATIONAL ARTS
CENTRE ORCHESTRA
22. MAJ 2019 KL. 19.30
KONCERTSALEN

Chefdirigent: Alexander Shelley
Køb billetter på drkoncerthuset.dk

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

Chef for DR Koncerthuset, Kor & Orkestre — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Kunstnerisk leder for DR KoncertKoret — Michael Emery
Producent — Henrik Overgaard Kristensen
Produktionsledere — Trine Heide & Cecilie Honoré
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Værknoter — Jens Cornelius
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Musacchio Ianniello, Felix Broede,
Jo Titze, Sohvi Viik, Julie Clément
Tryk — Trykportalen ApS

drkoncerthuset.dk

