
Luisi & 
Symphonie fantastique



23. maj kl. 19.20
26. maj kl. 12.15

13. okt. kl. 20.00 (Berlioz)
17. nov. kl. 20.00 (Liszt)

MØD
MUSIKKEN

DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Christina Åstrand

Fabio Luisi
Dirigent

Alessandro Taverna 
Klaver 

Torsdag 23. maj 2019 kl. 19.30
Fredag 24. maj 2019 kl. 19.30

Kl. 18.30 i Koncertsalen 
v. Celine Haastrup
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Franz Liszt (1811-1886)
Klaverkoncert nr. 2, A-dur (1848)

Adagio sostenuto assai – Allegro agitato assai – 
Tempo del andante – Allegro moderato – Allegro deciso – 

Marziale, un poco meno allegro – Allegro animato
 

      ca. 22’

Pause (30’)  ca. kl. 19.55

Overrækkelse af Emil Holms Mindelegat 2019 (kun fredag)
 

Hector Berlioz (1803-69)
Symphonie fantastique: 

Épisode de la vie d’un artiste, opus 14 (1830; rev. 1832)

I – Rêveries – Passions
II – Un Bal

III – Scène aux champs
IV – Marche au supplice

V – Songe d’une nuit du Sabbat

     ca. 54´

Program
03



Dirigent & solist 

Siden 2016 har Fabio Luisi været  
DR SymfoniOrkestrets chefdirigent. 
Han er født i Genova i 1959 og uddan-
net som pianist og dirigent. Han deler 
sin karriere mellem opera og orkester-
musik – og mellem flere faste stillinger, 
som han med sin utrolige flid og disci- 
plin magter at overkomme. Han er chef- 
dirigent for Zürich Operaen, musikchef 
for Operaen i Firenze og i 2020 over-
tager han posten som chefdirigent for 
Dallas Symfoniorkester – men fortsæt-
ter også hos DR SymfoniOrkestret, hvor 
han har forlænget sin kontrakt til 2023.

Fabio Luisi har flere gange været på 
turné med DR SymfoniOrkestret som 
ambassadører for dansk kultur. I marts 
var de inviteret til Japan og optrådte i 
otte storbyer, bl.a. med dansk musik  
af Bent Sørensen og Carl Nielsen.

”Jeg er ekstremt glad for mit forhold til 
DR Symfoniorkestret”, siger Fabio Luisi 
om samarbejdet. ”Det er et forhold, 
som har blomstret og udviklet sig vid-
underligt. Orkestret er med sin fanta- 
stiske nysgerrighed og sit skarpe fokus 
en kilde til stor personlig og kunst- 
nerisk glæde i mit liv.”

Pianisten Alessandro Taverna er 35 år 
og fra Venedig. Efter at have vundet  
en hel række internationale konkur- 
rencer i USA og Europa har han op- 
trådt i mange kendte koncertsale. 
Han har spillet i Musikverein i Wien, La 
Scala i Milano og Berlins Konzerthaus. 
Flere gange har han været solist med  
DR SymfoniOrkestrets italienske chef-
dirigent Fabio Luisi. I aften spiller  
de for første gang sammen her i  
DR Koncerthuset.
 
Alessandro Taverna har mange talen-
ter og studerede faktisk til ingeniør, 
parallelt med at han uddannede sig  
til pianist! Klaveret vandt, og nu er  
mekanik kun noget han studerer, når 
han følger med i sin anden store liden-
skab – italienske Formel 1-biler.

Han har udgivet tre soloalbums med 
værker af bl.a. Debussy og Ravel, og 
senest har han indspillet klaverkon-
certen af den italienske komponist 
Alfredo Casella.  
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Klaveret var i centrum for Liszt hele 
livet, og at dømme efter gamle vid-
nesbyrd var han den største pianist i 
1800-tallet. Musikere og komponister 
måbede over hans færdigheder, og 
ofte besvimede hans tilhørere eller 
brød grædende sammen. 

Succesen gjorde Liszts liv til en rastløs 
rejse fra triumf til triumf. Men som 36-
årig slog han sig ned i Weimar – byen, 
som digterne Goethe og Schiller havde 
gjort til den tyske litteraturs højborg. 
Det var Liszts ambition at løfte den 
til en nyskabende musikby i samme 
målestok. 

I årene der fulgte komponerede han 
bl.a. to symfonier, 12 symfoniske 
digtninge og sin berømte klaversonate 
i h-mol. Han tog også fat på at omar-
bejde to klaverkoncerter, han havde 
skrevet flere år før. Det var et omfat-
tende projekt: Fra den første udgave af 
Klaverkoncert nr. 2 og til dens endelige 
uropførelse gik der 18 år! Ikke fordi det 
er et langt værk – det varer kun ca. 20 
minutter – men fordi det er så opfind-
som og idérig musik. 

I Klaverkoncert nr. 2 er det bærende 
princip det, man kalder metamorfose. 
Det vil sige, at et musikalsk tema gang 
på gang forvandler sig til noget nyt og 
alligevel beholder noget af sin oprinde-
lige kerne. 

Forvandlingsprincippet gjorde, at musik-
ken ikke længere passede til de gamle 
rammer. Der er hverken satser eller sats-
pauser i klaverkoncerten. ”Ny vin kræver 
nye flasker”, sagde Liszt polemisk.

Det hele begynder med en langsom 
indledning. Her præsenteres et motiv, 
først spillet af blæserne og derefter af 
klaveret. Dets særkende er en vekslen 
mellem to akkorder: A-dur og F7. De to 
akkorder er meget fjerne slægtninge, 
og deres mystiske relation kan Liszt 
vende og dreje i sit musikalske labora- 
toriearbejde.

Efter den langsomme introduktion 
stiger tempoet, og nu fødes to nye mo-
tiver. Karakteren har rykket sig meget 
langt fra indledningen og er blevet ret 
så burlesk. Afsnittet bliver afrundet af 
en langsom solokadence i klaveret, og 
derefter bliver man ledt over til en an-
derledes lyrisk del. Her dukker åbnings- 
temaet op i en variant for cello, mens 
klaveret præsenterer endnu et tema. 

En yderligere solokadence følger, og 
meget overraskende vokser musikken 
nu til en march. Den store mængde 
energi og vilje fører os for første gang 
siden introduktionen tilbage til ud-
gangspunktet A-dur. Målet kommer i 
sigte, tempoet sættes op, og klaverkon-
certens eksperimenterende, men helt 
organiske forløb ender i pomp og pragt.

Franz Liszt: 
Klaverkoncert nr. 2
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Det var ikke Liszt, der opfandt den mu-
sikalske metamorfose. Schubert brugte 
den i sin Wanderer-fantasi (som Liszt 
forgudede) og i Berlioz’ Symphonie 
fantastique varer metamorfoserne ved 
i næsten en time. Hvad Liszt gør, er at 
integrere forvandlingerne endnu mere, 
lade sammenfletningerne være tættere 
og mindre åbenlyse. 

Det skaber så stærk sammenhængs-
kraft, at klaverkoncerten kan føles som 
en berusende tur i en rullende forly-
stelse: Det giver et sus af overraskelser 
og spænding, når man sætter sig op 
i vognen, og man skal huske at holde 
godt fast undervejs.

I 1827 var Berlioz i teatret for at se 
Hamlet. Rollen som Ophelia blev spil-
let af en irsk skuespillerinde, Harriet 
Smithson, og Berlioz forelskede sig 
hovedkulds i hende. Den totale, alt- 
opædende forelskelse! 

“Du ved ikke hvad kærlighed er,” skrev 
han fuldstændig fortumlet til en ven. 
“For dig er det ikke det vanvid, det 
raseri, det delirium, som berøver alle 
ens evner.”

Berlioz evnede at vende sine plager 
til noget kreativt. Over sin opslidende 
forelskelse skrev han et af 1800-tallets 
mest sensationelle musikværker: 
Symphonie fantastique – ’Fantastisk 
Symfoni’. Fantastisk på to måder, dels 
på grund af dens utrolige nyskabelser, 
dels fordi den foregår i fantasien.

Berlioz’ symfoni var – og er stadigvæk – 
helt usædvanlig. Den flytter grænserne 
for, hvad en symfoni kan rumme. Den 
har en enestående orkesterbehand-
ling, en hæmningsløs dynamik, og 

bruger satstyper, der slet ikke følger 
traditionerne. 

Som rød tråd gennem værket går et 
bestemt tema, der forvandler sig til 
noget nyt i hver sats. Dertil kommer 
den overordnede plan for symfonien: 
Den fortæller en bestemt historie, som 
endda er selvbiografisk.

Symfonien beskriver de drømmesyn, 
Berlioz oplever, efter at han har bedø-
vet sig med en stor dosis opium. Han 
havde håbet, at rusen ville slå ham ihjel, 
men i stedet giver den ham vilde drøm-
me om hans elskede. Hun er med over-
alt og høres som det gennemgående 
tema – en idée fixe – der er til konstant 
distraktion for den unge kunstner. 

Berlioz blev et par år 
senere gift med den 
skuespillerinde, han 

drømmer om i symfonien, 
men ægteskabet blev 

voldsomt og ulykkeligt.  

Hector Berlioz: 
Symphonie fantastique
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Berlioz skrev et trykt referat af de tanker, 
der lå bag symfoniens fem satser. Her er 
et sammendrag af hans vejledning:

Første del: Dagdrømme, passioner
”Kunstneren erindrer sit sinds utilpas-
hed, den ubeskrivelige lidenskab, me-
lankolien og de meningsløse glæder, 
dengang han endnu ikke havde set sin 
elskede første gang. Da inspireres han 
pludseligt af den eksplosive kærlighed, 
af deliriske plager, anfald af jalousi, 
ømhed og religiøs trøst.”

Anden del: Et bal
”Han ser igen sin elskede ved et glitren-
de bal.”

Tredje del: Scene på landet
”En sommeraften på landet hører han 
to hyrder kalde til hinanden. De smukke 
omgivelser og den blide raslen i løvet 
genopretter roen i hans hjerte. Men 
da viser hun sig for ham igen, og han 
forstyrres af pinefulde tanker – hvad nu 
hvis hun svigter ham? 

Den ene hyrde genoptager sin kalden, 
men denne gang svarer den anden 
ikke. Solen går ned. Fjern torden.  
Ensomhed. Stilhed.”

Fjerde del: March til skafottet
”Han drømmer, at han har slået sin 
elskede ihjel og nu skal henrettes. De 
tunge skridt til skafottet ledsages af en 
march, der skiftevis er uhyggelig og 
højtidelig. Til slut hører han igen sin 
idée fixe som en sidste kærligheds- 
tanke, inden kniven falder.”

Femte del: Drøm om en heksesabbat
”Han ser sig midt i en heksesabbat, en 
skare af rædselsvækkende spøgelser, 
troldmænd og uhyrer, der er forsamlet 
til hans egen begravelse. Den elskede 
melodi viser sig igen, men har mistet sin 
ædle og sky natur. Den er nu en simpel 
dansemelodi, vulgær og grotesk – det 
er hende, der kommer for at være 
med i sabbatten. Hun slutter sig til det 
djævelske orgie, begravelsesklokken 
kimer, og heksene danser til en parodi 
på begravelseshymnen Dies irae.”
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Når Christina Åstrand er på scenen som 
koncertmester i DR SymfoniOrkestret, 
er hun en nøglefigur, som både musike-
re, dirigent og publikum lægger særligt 
mærke til. Det er hende, der leder  
1. violingruppen, hende, der spiller de 
store orkestersoli og hende, som med 
sine bevægelser formidler dirigentens 
idéer ud til hele orkestret.
 
Men selvom det er krævende at være 
koncertmester, er Christina Åstrand 
samtidig primus motor i et væld af an-
dre store, musikalske projekter. Derfor 
er hun nu blevet nomineret til Nordisk 
Råds Musikpris, som uddeles i Stock-
holm den 29. oktober.

Christina Åstrand har hele sit liv eks-
perimenteret med den helt ny musik. 
Hun har uropført utallige værker af 
store, nulevende komponister som Per 
Nørgård og Hans Abrahamsen, og flere 
store violinkoncerter er skrevet specielt 
til hende. 

Samtidig går Christina gerne på opda-
gelse i Det Kgl. Biblioteks samlinger, 
hvor hun har fundet glemte musikalske 
skatte af komponister som Gade, 
Lange-Müller og Langgaard. Hendes 
indspilning af danske, romantiske vio-
linkoncerter har ligget på de engelske 
hitlister, og hendes nyeste album byder 
på violinsonater af Kuhlau.

”Jeg er utroligt beæret over at være no-
mineret til Nordisk Råds Musikpris, fordi 
det er en anerkendelse af, at jeg altid er 
gået mine egne, musikalske veje”, siger 
Christina Åstrand. ”Jeg har altid elsket 
at eksperimentere og løfte det ukendte 
eller glemte frem, så publikum lytter 
mere intenst end de gør, når de kender 
musikken i forvejen.”

Et stort til lykke til Christina  
med nomineringen!

Christina Åstrand nomineret til  
Nordisk Råds Musikpris 

• Begyndte at spille violin som 
4-årig

• Optaget på musikkonservatoriet 
som 13-årig

• Koncertmester i DR Symfoni-
Orkestret siden 1993

• Har indspillet 17 soloalbums
• Spiller kammermusik i blandt 

andet Duo Åstrand/Salo, 
Ensemble Stralo og Den Danske 
Horntrio

• Udnævnt til Ridder af Dannebrog
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Som en del af denne uges koncerter vil 
formanden for DR SymfoniOrkestrets 
medlemsforening, Dorte Bennike, ved 
fredagens koncert overrække Kammer-
sanger Emil Holms Mindelegat på vegne 
af hele orkestret.

Hvert forår uddeles Emil Holms Minde-
Legat, som er på 30.000 kr, til enten et 
ungt talent på vej frem eller til en ældre 
musiker, der har gjort en ekstraordinær 
indsats i musikkens tjeneste. 

Kammersanger Emil Holms Mindelegat 
er indstiftet til minde om Emil Holm, 
der blev den første chef for Statsradio-
fonien (det nuværende DR), hvor han  
fra 1925-1937 var driftsleder – datidens 
svar på vore dages generaldirektør. 

Emil Holm var en ildsjæl, der brændte for 
musikken – og først og fremmest den 
klassiske af slagsen. Med en baggrund 
som professionel operasanger på især 
de tyske operascener, kombineret med 

et  stort ønske om at bringe den klassiske 
musik ud til folket, tog han initiativ til at 
oprette det, der i dag er DR Symfoni-
Orkestret og grundlagde også de 
ugentlige Torsdagskoncerter – alt under 
mottoet ”Det bedste – kun det bedste”.

Emil Holm blev født i 1867 i København. 
Han døde 83 år gammel i 1950.

Kammersanger
Emil Holms Mindelegat 

Emil Holms Mindelegat er senest 
blevet tildelt 

• Violinisten Svend Asmussen 
(2016)

• Det Kgl. Kapel (2017)
• Violinist, professor emerita 

Tutter Givskov (2018)

Fo
to

: D
R
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Violin 1
Christina Åstrand
Soo-Jin Hong
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
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

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
Magda Stevensson

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

Fløjte
Ulla Miilmann
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Klaus Tönshoff

Fagot
Sebastian Stevensson
Michael Kaulartz
Dorte Bennike
Aksel Kaae Trige

DR SymfoniOrkestret
10



DR SymfoniOrkestret optræder
hvert år ved flere end

koncerter og arrangementer

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Ulrik Ravn Jensen
Dominika Piwkowska
Oskar Lejonklo
Henning Hansen
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
Alexander Puttkamer

Harpe
Zachary James Hatcher
Berit Spælling

Pauker
René Felix Mathiesen
Nicola Carrara

Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Mads Hebsgaard Andersen
Kasper Thiesson
Lars Vestergaard Larsen

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

75
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Chef for DR Koncerthuset, Kor & Orkestre — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Producent — Karen Skriver Zarganis
Produktionsleder — Jakob Helmer Mørck 
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Værknoter — Jens Cornelius
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Barbara Luisi, Francesco Fratto, Bjarne Stæhr
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


