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9. maj kl. 19.20
12. maj kl. 12.15

Kl. 18.30/14.00 i Koncertsalen
v. Rie Koch 

MØD
MUSIKKEN

DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Dmitrij Kitajenko 
Dirigent

Anna Vinnitskaja
Klaver

Torsdag 9. maj 2019 kl. 19.30
Lørdag 11. maj 2019 kl. 15.00
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Peter Tjajkovskij (1840-1893)
Serenade for strygere, C-dur, opus 48 (1880)

I – Pezzo in forma di Sonatina 
II – Walzer 
III – Èlégie 

IV – Finale (Tema Russo) 

      ca. 28’

Pause (30’)  ca. kl. 20.00

Sergej Rakhmaninov (1873-1943)
Klaverkoncert nr. 3, d-mol, opus 30 (1909)

I – Allegro ma non tanto
II – Intermezzo: Adagio

III – Finale: Alla breve 

      ca. 39´

Aram Khatjaturian (1903-1978)
Uddrag af balletten Spartacus (1954), suite nr. 1 & 2:

I – Aeginas og Bacchanalias variation (fra suite nr. 1)
II – Spartacus’ og Phrygias adagio (fra suite nr. 2)

III – De spanske slavinders dans og Spartacus’ sejr (fra suite nr. 1)

     ca. 20´

Program
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Dirigent & solist 

Dmitrij Kitajenko har sat et stærkt præg 
på DR SymfoniOrkestret i mere end tre 
årtier. Han optrådte her første gang 
i 1986, og fra 1990 til 1996 var han 
orkestrets 1. gæstedirigent. 

Kitajenko er født 1940 i Skt. Petersborg. 
Hans karriere begyndte med et brag i 
1969, da han vandt Herbert von Karajan 
Dirigentkonkurrence i Vestberlin. 
Fra 1976 og indtil Sovjetunionens 
opløsning var han chefdirigent for 
Moskva Filharmonikerne. 

I 1990 flyttede han til Vesteuropa og har 
bl.a. været chefdirigent for Frankfurt 
Radiosymfoniorkester og Bergen 
Filharmonikerne og 1. gæstedirigent i 
Berlins Konzerthaus. 

Gennem årene har han indspillet 
hundredvis af albums, bl.a. alle 
symfonier af Tjajkovskij, Sjostakovitj 
og Prokofjev. Hans seneste udgivelse 
er Tjajkovskijs Strygeserenade med 
Zagreb Filharmonikerne.

35-årige Anna Vinnitskaja er en af de 
bedste russiske pianister i dag – og 
det siger ikke så lidt. Hun er uddannet 
i Rusland og senere i Tyskland, hvor 
hun i dag selv er klaverprofessor ved 
Konservatoriet i Hamborg. 

Anna Vinnitskaja kommer fra en 
musikerfamilie og har egentlig aldrig 
valgt at blive pianist. ”Klaveret var der 
bare – og så gik det hele af sig selv”, 
siger hun beskedent uden at nævne 
den stridsomme vej med øvetimer i 
det uendelige og med deltagelse i 
internationale klaverkonkurrencer, 
siden hun var 13 år. 

Siden hun i 2007 vandt den berømte 
Dronning Elisabeth Konkurrence i 
Bruxelles, har hun ikke skullet gøre 
opmærksom på sit talent! Nu optræder 
hun verden rundt og indspiller 
fremragende albums for plademærket 
Alpha, senest Rakhmaninovs 
Klaverkoncert nr. 2, dirigeret af 
Krzysztof Urbanski.

0
4



”Jeg har skitserne klar til en symfoni 
eller en strygekvartet. Hvad det ender 
med at blive, ved jeg ikke endnu”. 

Sådan skrev Tjajkovskij i 1880 til flere af 
sine bekendte. Men værket endte med 
at blive ingen af delene – i stedet fik vi 
en Serenade for strygere. Altså et stykke 
musik med forbillede i de serenader, 
Mozart havde skrevet 100 år tidligere. 
Lettilgængelig musik, hvor dybderne 
er pakket ind i en perfekt, elegant 
udformning.

Selv om Tjajkovskij forgudede Mozarts 
musik, lyder hans serenade ikke på 
samme måde. Inspirationen foregår 
på et mere overordnet plan, f.eks. i 
udformningen af 1. sats, der som på 
Mozarts tid begynder med en langsom, 
højtidelig introduktion. 

Det rokker ikke ved, at Tjajkovskijs 
serenade er fuldblodsromantisk 1800-
tals musik. Tjajkovskij udbad sig, at 
serenaden skulle spilles af så stort et 
strygeorkester som muligt. Og med 
fyldige dobbeltgreb i strygerne får 
han indledningen til at klinge af meget 
mere, end man skulle tro var muligt. 

Den flotte åbningsfanfare vender på 
genial vis tilbage i afslutningen af 1. 
sats. Derfra fortsætter Tjajkovskij med 
en sødmefuld dans som 2. sats. Hos 
Mozart i 1700-tallet havde det været 
en menuet, men hos Tjajkovskij er det 

opdateret til en vals. Det er en af hans 
mest kælne og flirtende valse, der også 
kunne have fungeret som romantisk 
balscene i en af hans balletter.

3. sats hedder Elegi, altså ’klagesang’. 
Det er nu især musikkens lyriske 
melankoli, der karakteriserer musikken. 
I en serenade er der grænser for 
sorgfuldheden. Og finalen, som 
bygger på to russiske folkemelodier, 
ender da også helt oppe under loftet af 
livsglæde.

Til slut sætter Tjajkovskij et overlegent 
punktum ved at lade den forventede 
slutakkord smelte sammen med 
en sidste gentagelse af fanfaren fra 
begyndelsen. Den flotteste sløjfe, 
bundet af en suveræn formgiver. 

Det virker så let – og var det måske 
også. ”Jeg er kommet til at skrive en 
strygeserenade”, meddelte Tjajkovskij 
sin forlægger, ”men jeg elsker den 
forfærdeligt meget.”

Peter Tjajkovskij:
Serenade for strygere

    Den populære vals i 2. 
2. sats har været brugt i 
mange sammenhænge, 

bl.a. i musicalfilmen Orlov 
i Hollywood (Anchors 

Aweigh) fra 1945. 
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Det gamle Rusland stod for fald, da 
Sergej Rakhmaninov skrev sin Klaver-
koncert nr. 3 i 1909. Otte år senere brød 
revolutionen ud og tvang ham væk fra 
Rusland for altid. Men mærkeligt nok er 
det som om hjemveen allerede var en 
del af hans musik inden da.

Hans Klaverkoncert nr. 3 har lige fra 
begyndelsen en stærk længsel med 
russiske farvninger. 1. sats lægger 
stilfærdigt ud med et lille tema, der 
lyder som russisk-ortodoks kirkesang. 
Uventet vokser den lille melodi til at 
blive grundlaget for hele den liden-
skabelige sats, der kulminerer med 
en yderst virtuos og kæmpemæssig 
solokadence. 

2. satsen er opbygget som variationer 
over et sørgmodigt tema, der præsen-
teres af orkestret. Hen mod slutningen 
af satsen indskyder Rakhmaninov som 
kontrast et afsnit med et hurtigt, alfe-
agtigt tema. Faktisk udspringer temaet 
af den lille melodi fra koncertens 
begyndelse – livsglæden har også en 
mørk bagside.

Uden pause går musikken videre til 
3. sats. Den går rasende hurtigt og 
opsamler de temaer, der har været 
benyttet i de to første satser. Det giver 
en dejlig helhedsfornemmelse og 
skaber plads til den uimodståelige 
afslutning. Ikke meget koncertsalsmusik 
kan give gåsehud og stigende puls 
som denne finale. Og alligevel har 
slutspurten et uforbederligt skær af 
melankoli! 

I mange år var det kun Rakhmaninov 
selv, der optrådte med sin 
Klaverkoncert nr. 3. Da hans unge 
beundrer Vladimir Horowitz i 
begyndelsen af 1930’erne tog den 
på sit repertoire, gjorde han det 
så fabelagtigt, at Rakhmaninov 
faktisk holdt op med at spille den. 
Horowitz var nok også den første, 
der understregede det akrobatiske 
i musikken. En tendens, der tog til i 
1900-tallet og skabte en opfattelse af 
Rakhmaninovs musik som overfladisk. 

Gode pianister i dag forstår, at 
Rakhmaninovs musik kræver et nobelt, 
men varmt hjerte af sin solist. Som en 
russisk anmelder skrev efter den første 
opførelse: ”Den nye koncert er præcist 
og lakonisk udformet, og den er enkelt 
og effektivt orkestreret. Den afspejler 
de bedste sider af Rakhmaninov: 
enkelhed, ærlighed og klarhed.”

Sergej Rakhmaninov: 
Klaverkoncert nr. 3

Rakhmaninov 
komponerede fire 

klaverkoncerter og var en 
af sin tids mest berømte 

pianister. 
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Som mange andre sovjetkomponister 
blev Aram Khatjaturjan opfordret til 
at bruge folkemusik i sine værker. 
Dels for at demonstrere den etniske 
mangfoldighed i Sovjetunionen, og 
dels fordi folkemusik blev betragtet 
som et værn mod tidens provokerende 
modernisme. Det accepterede 
Khatjaturjan – også fordi han var stolt 
af at komme fra den ret eksotiske 
republik Armenien. Hans udødelige 
Sabeldans fra balletten Gajane er et 
godt eksempel på hvordan han kunne 
forvandle en folkedans til forrygende 
orkestermusik. 

Et andet af hans succesfulde værker 
er balletten Spartacus, hvor folkloren 
blander sig med en handling, der 
passede fint til det kommunistiske styre. 

Spartacus er konge af Thrakien, og 
sammen med sin hustru tages han til 
fange af romerne. Han bliver tvunget 
til at kæmpe som gladiator, mens hans 
kone skal være sexslave i romernes 
harem. Men med livet som indsats 
gør de oprør mod den dekadente 
overmagt.

Khatjaturjan lavede fire orkestersuiter af 
sin ballet, og aftenens dirigent Dmitrij 
Kitajenko har udvalgt nogle satser 
fra suite nr. 1 og 2. Det første stykke 
stammer fra en fest, der holdes af den 
romerske konsul Crassus. Ved det 
løsslupne orgie forfører hans elskerinde 

Aegina slaven Harmodius for at lokke 
Spartacus’ oprørsplaner ud af ham. 

Næste stykke er den berømte Adagio, 
kærlighedsscenen mellem Spartacus 
og hans hustru Phrygia. Oprøret 
lykkedes, og de elskende kan atter 
genforenes. Det er ballettens kendteste 
stykke og har været brugt til bl.a. 
kunstskøjteløb og som kendingsmelodi 
til tv-serien Onedin Linjen. 

Til slut får vi De spanske slavinders dans 
og Spartacus’ sejr fra scenen med den 
romerske fest, hvor Spartacus udnytter 
kaosset til at stikke af. Satsen bygger op 
fra en æggende langsom dans til heftig 
triumf.

Khatjaturjan blev belønnet med 
Lenin Prisen, da balletten havde 
premiere i 1956. Spartacus er stadig 
en favoritforestilling i de tidligere 
Sovjetrepublikker, ikke mindst i 
Armenien. Historien ender desværre 
skidt i sidste akt, hvor oprørerne bliver 
indhentet og Spartacus dræbt af 
romerske spyd. Men det får vi ikke at 
høre ved denne lejlighed.

Khatjaturjan indspillede 
mange plader som dirigent 

af sin egen musik, og han 
lavede også indspilninger 

i Vesten.

Aram Khatjaturjan: 
Spartacus
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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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TEMIRKANOV  
& MUSORGSKIJ
30. & 31. MAJ KL. 19.30 
KONCERTSALEN

Køb billetter på drkoncerthuset.dk

En eventyrlig aften venter, når legendariske  
Yuri Temirkanov dirigerer Musorgskijs  
Udstillingsbilleder. Programmets andet værk  
er Dvořáks lidenskabelige Cellokoncert  
med den unge virtuos  
Andrei Ionita som solist.



Violin 1
Soo-Jin Hong
Christina Åstrand
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
Kern Westerberg

Violin 2
Kirstine Schneider
Josefine Dalsgaard
Bodil Kuhlmann
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
Aleksander Kølbel
Grit Dirckinck-Holmfeld Westi

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

Lilion Anne Soren
Stine Hasbirk Brandt
Katarzyna Bugala
Alexander Butz

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

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

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Cristina Mateo Sáez
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Michael Kaulartz
Dorte Bennike

DR SymfoniOrkestret
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Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Ulrik Ravn Jensen
Oskar Lejonklo
Henning Hansen

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Lukas Winther Andersen
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Ula Mlakar

Klaver
Galya Kolarova

Pauker
René Felix Mathiesen

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

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

DR SymfoniOrkestrets 
Torsdagskoncerter følges

hver sæson af ca. 

via DR’s radio, TV og web
500.000
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Chef for DR Koncerthuset, Kor & Orkestre — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Producent — Henrik Overgaard Kristensen
Produktionsleder — Nicolas Koch Futtrup
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Værknoter — Jens Cornelius
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen, 
Per Morten Abrahamsen, Gela Megrelidze, Klaus Rudolph 
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


