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Dirigent

Tuva Semmingsen
Jihye Kim
Johan Karlström
David Bateson
Solister

Jakob Stegelmann
Vært

Torsdag 6. juni 2019 kl. 20.00
Fredag 7. juni 2019 kl. 20.00
Lørdag 8. juni 2019 kl. 15.00 & 20.00

7. juni kl. 20.00 		

15. juni kl. 21.00

Hele koncerten lægges
løbende på YouTube.
Hele koncerten kan ses på DRTV

Program
HIGHLANDER

GAME OF THRONES

Queen/Roger Taylor

Ed Sheeran/George R.R. Martin
Solist: Tuva Semmingsen

A Kind of Magic

HARRY POTTER

Hands of Gold

Harry’s Wondrous World
Hedwig’s Theme

Rains of Castamere

John Williams

Ramin Djawadi
Solister: Jihye Kim & Johan Karlström

PANS LABYRINT
Long Long Time ago

Javier Navarette
Solist: Tuva Semmingsen

NARNIA

A Narnian Lullaby
Coronation

GOT Suite

HOBBITTEN
Misty Mountain

Howard Shore
Solist: Johan Karlström

LORD OF THE RINGS
Howard Shore

Solist: David Bateson

WILLOW

Concerning Hobbits

Elora Danan’s Birth

Verse Of The Ring

Solist: Jihye Kim

James Horner

WORLD OF WARCRAFT

A Knife in the Dark

Invincible

May it be

Russell Brower & Jason Hayes
Solist: Jihye Kim

Solist: Tuva Semmingsen

THE SHANNARA
CHRONICLES

The Breaking of the Fellowship
Solist: Jihye Kim

Until We Go Down

The End of All Things

Ruelle
Solist: Tuva Semmingsen

Solist: Tuva Semmingsen

Pause (30’) ca. kl. 20.50/15.50

Arrangementer af:
Thommy Andersson, Martin Nygård
Jørgensen, M.W. Alexander, Christoffer
Møller, Stephen Coleman, David Firman
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Harry Gregson-Williams
Solister: Tuva Semmingsen
& David Bateson

Hvorfor kun leve
ét liv?
Det lyder måske grådigt, og mange
psykologer vil sikkert anbefale, at man
bliver i nuet og ikke forsøger at være
flere steder på én gang. Men når det nu
er muligt at rejse ud på eventyr i andre
verdener langt væk fra det, man kalder
virkeligheden, hvorfor så ikke gøre det?
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Fantasy er selvfølgelig en form for eskapisme, og det er jo vistnok et grimt ord.
Men vi er nødt til at indrømme det:
Denne koncert er rendyrket flugt. Flugt
fra virkelighedens verden og dens til
tider uoverstigelige problemer. Men
det er en flugt, der giver mening. For vi
har jo brug for eventyret, ikke bare som
en anden verden, vi kan gemme os i,
ikke blot som et åndehul.
De nye verdener, vi flygter ind i, giver
jo mulighed for optankning af idéer,
nye indtryk og inspiration til løsninger
på det, vi ellers går og slås med. Terapi,
om man vil.
Fantasy-genren har dybe rødder i
menneskets åndelige liv og kultur.
Men sjovt nok er fantasy-genren ret ny
i filmens verden. Mens alle andre slags
historier er blevet fortalt på film siden
det levende billedes opfindelse i slutningen af 1890’erne, var fantasy-film i
mange år yderst sjældne.
Enkelte stumfilm forsøgte sig med
mytologier som Nibelungens Ring og

de klassiske folkeeventyr, og i de første år af tonefilmens liv var der også
langt mellem snapsene. King Kong var
en form for fantasy i 1933, og seks år
senere fik vi den legendariske musical
Troldmanden fra Oz med en helt ung
Judy Garland. Men ellers skete der ikke
så meget før sidst i det 20. århundrede.
En af de væsentligste grunde til, at
fantasy-filmen tog sig så god tid og i så
mange år overlod lærredet til alle mulige andre genrer, er blandt andet den
teknologiske udvikling indenfor digital
grafik. Da alt var analogt, krævede det
en helt særlig indsats at virkeliggøre
den magi og de fantasivæsener, fantasy ikke kan leve uden. For eksempel
skulle stop motion-animatorer kæmpe
i månedsvis for at gøre fabeldyrene
levende, og selvom de ofte gjorde det
fremragende, kunne de ikke skabe hele
universer, som man kan i dag med digital teknik.
Med udviklingen af moderne special
effects kom pludselig muligheden for
at skabe hele universer, der ser så virkelige ud, at vi som tilskuere føler, at det
er den ægte vare, vi ser på. En direkte
transmission fra Mordor, Narnia eller
Hogwarts.
Med de første store fantasyfilmsucceser kom samtidig filmselskabernes større villighed til at investere
de ofte svimlende summer, der skal til,

når fantasy skal realiseres fuldt ud. Peter
Jacksons filmatisering af Ringenes Herre
gjorde det endelige udfald, med Harry
Potter-filmene som yderligere understregning af fantasy-genrens evne til at
sælge biografbilletter.
Og hvis nogen stadig skulle tro, at fantasy
er for børn, har Game of Thrones sikret en
effektiv gennemhulning af den myte.
Men selvom de digitale effekter har
betydet alt for fantasy-filmens enorme
udvikling siden 1980’erne, kan denne
særlige computergenererede magi
ikke tage æren alene. For er der noget,
fantasy-genren ikke har kunnet leve
uden, er det selvfølgelig musikken.

Så enkelt er det dog ikke, for hvis fantasygenren skulle have sin egen lyd, måtte
der trækkes på noget, der kunne få
os til at tænke på eventyrets rødder i
oldgammel kultur. Sære instrumenter
blev fundet frem, og komponister som
Leonard Rosenman, Howard Shore
og Ramin Djawadi lod sig inspirere af
især europæisk folkemusik, som de har
blandet op med de svulstige strygere
og kraftfulde blæsere, så fantasy fik en
ofte gådefuld og ubestemmelig lyd.
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Allerede i King Kong og Troldmanden
fra Oz spillede den en altafgørende
rolle i formidlingen af illusionen. Max
Steiners musik til King Kong blev således
toneangivende, ikke bare for fantasygenren, men for filmmusikken som helhed, og sangene i Troldmanden fra Oz
var også essentielle for eventyrets troværdighed. Hver gang man hører Over
the Rainbow rejser man automatisk
turen ind i den magiske verden, filmen
foregår i.

Men da filmkomponisterne for alvor
skulle til at arbejde med fantasy i vor
tid, var det slet ikke givet, hvordan
denne musik skulle lyde. John Williams
valgte at søge tilbage i musikkens historie og genoplive de symfoniske toner,
da han skulle gøre Star Wars levende,
og da Star Wars jo også er et science
fiction-univers med klare fantasyreferencer, udstak Williams dermed
en kurs. Skal det være eventyrligt, må
vi have det symfoniske med.
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Den digtiale udvikling betød også, at
fantasy-genren begyndte at udfolde
sig i spillenes verden. Og det var jo helt
oplagt, for med vores længsel efter at
opleve eventyret som tilskuere kommer
selvfølgelig også vores trang til selv at
være med, selv at bruge magien og
selv at nedlægge monstrene. Og også
her fik musikken en helt uundværlig
rolle. World of Warcraft er det ultimative fantasy-spil – og musikken til spillet
er så omfattende, at man kunne fylde
en hel koncert bare med den.
Musikken er på den måde blevet en
uadskillelig del af fantasy-genren. Vi
forventer, at den er der, og vi nyder, når
den på den ene side leverer velkendte
klange, der gør os trygge – og samtidig
overrasker med nye, sære kombinationer af instrumenter og arrangementer.
Så ved vi, at vi ikke er i virkelighedens
verden. Og vi kan helhjertet leve os ind
i drømmen og håbe, den varer længe
og holder ved, også efter at vi har åbnet øjnene igen…

Jakob Stegelmann
Vært

Hvis nogen stadig
skulle tro, at fantasy er
for børn, har Game of
Thrones sikret en effektiv
gennemhulning
af den myte.

A Symphony of
Ice and Fire
Musikken i Ringenes herre
og Game of Thrones
Bemærk: spoiler alert!
At være filmkomponist er at male med
stemninger, at bruge sin musikalske
palet af følelsesudtryk og musikalske
gestus til at tone filmen med. Filmmusikken punkterer den udbredte
myte om, at følelser i musik handler
om komponistens indre følelsesliv;
virkemidlerne tjener til at udtrykke
det, instruktøren gerne vil have.

Det stemningsmæssige niveau er generelt det dominerende og det eneste
i meget filmmusik. Det handler om, at
musikken hjælper billederne med at udtrykke bestemte stemninger – idyl, håb,
opløftethed, agression, uro, melankoli
osv. Musikken virker mere ubevidst end
billederne – vi lægger som regel ikke
mærke til den. Men det er musikken,
der forstærker vores fornemmelse af,
at der er fare på færde i en gyserfilm
eller fornemmelsen af storhed, når et
skib sejler triumferende ud på havet
med løfter om store oplevelser.
Musikken behøver ikke direkte at
forstærke billederne; den kan også
trække stemningen i en bestemt
retning, der ikke lige understøttes

Et godt eksempel på, hvor meget
musikken påvirker vores oplevelse af
begivenhederne, er afsnittet The Long
Night i 8. sæson af Game of Thrones.
Her slås menneskene mod væsenerne
fra nord i et langt og gruopvækkende
slag, hvor vi følger heltene på skift.
På et tidspunkt sætter musikken markant ind med et omslag, uden at slaget
skifter karakter. Efter at Tyrion har kysset
Sansas hånd i krypten, begynder et
melankolsk klavertema, som fortsætter
ud af krypten og ud på slagmarken.
Filmens reallyde er trådt i baggrunden
og den melankolske musik danner
forgrund. De voldsomme kampscener,
som vi før oplevede med en stor indlevelse og anspændthed, fortsætter,
men ses nu med et lidt andet blik: mere
distanceret, mere ophøjet. Vi føler
stadig med de enkelte figurer, men nu
tilsat en mere generel melankoli over
krigens grusomheder, livets skrøbelighed og altings bevægethed. Måske
ikke ulig Bran Starks kosmiske blik på
verden, som han sidder i sin kørestol og
afventer Nattekongen. Mens Nattekongen nærmer sig, intensiveres musikken
med strygere og får et mere dramatisk
udtryk, men reallydene er stadig
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Filmmusik fungerer basalt set på to
niveauer: et stemningsmæssigt og
et fortællemæssigt.

af billederne, eller den kan markere
følelser, der ikke udtrykkes i billederne,
men er mere underforståede. Og
endelig kan den virke decideret kontrapunktisk, altså gå imod billederne
og skabe en ambivalent effekt.

tilbagetrukne og kommer ikke igen, før
Nattekongen splintres af Aryas dolk.
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Det bemærkelsesværdige ved musikken til både Ringenes herre og Game of
Thrones er ikke, at de på denne måde
gør brug af filmmusikkens stemningsmæssige virkemidler, men snarere i
hvor høj grad, de gør brug af de fortællende greb, altså bruger musikken
til at fortælle den større historie og
forbinde indholdselementerne gennem
musikalske temaer. Det sker gennem
det, man kalder for ledemotiver.
Begrebet ’ledemotiv’ stammer fra
nogle berømte tidlige analyser af
Richard Wagners operamusik. Richard
Wagner er blandt andet manden bag
den firdobbelte opera Nibelungens
Ring, komponeret mellem 1848 og
1874. Et gigantisk mytologisk værk,
der direkte inspirerede J.R.R. Tolkien til
Ringenes herre, som igen har inspireret
George R.R. Martins The Song of Ice
and Fire, der danner grundlag for
Game of Thrones. Richard Wagner har
ikke blot dannet det musikalske sprog,
som meget filmmusik bygger videre
på, men er med sine historier også en
slags forfader for fantasy-genren med
riddere, drager og magiske objekter.
I Wagners operaer findes altså disse
musikalske motiver, man kalder
for ledemotiver. Et motiv følger en
person, et objekt, et princip, en
hændelse eller en anden bestanddel
i handlingen. Idéen er, at man efterhånden genkender disse motiver, og
at musikken derfor kan kommentere
handlingen og måske endda sige
noget, der ikke fremgår direkte.

At være filmkomponist
er at male med
stemninger.

I Howard Shores musik til Ringenes
herre (der hyldes overalt som et mesterværk inden for filmmusik) er der omkring 100 ledemotiver, som musikjournalisten Doug Adams har opregnet i
bogen The Music of the Lord of the Rings
Films. Der er således ikke bare ét ledemotiv for ringen, men tre: et for ringens
historiske forandring, et for ringens
ondskab som også er Saurons tema, og
et sidste for ringens tillokkende kraft.
Vi kender markante ledemotiver fra
film som Once Upon a Time in the
West, hvor hver af hovedpersonerne
har sit musikalske tema og Star Wars,
hvor alle kender Darth Vader-temaet,
også kaldet Imperial March. Det, som
kendetegner Howard Shore, er, at han
går langt videre i sin måde at udvikle
sine ledemotiver på, direkte inspireret
af Wagner. Han tænkte filmtrilogien
som en operatrilogi og arbejdede med
de grundlæggende temaer før filmoptagelserne, baseret på Tolkiens beskrivelser og filmenes manuskripter. Det
gjorde ham i stand til at lave et kæmpe
system, hvor ledemotiverne udvikler
sig drastisk, mødes, spiller op imod
hinanden og krydsbefrugter hinanden
på mere og mere avancerede måder,
efterhånden som trilogien skrider frem.
I suiten Concerning Hobbits slynger
de hoppende hobbitdanse sig ind og
ud mellem motiverne for det landlige
og det eftertænksomme. Den dystre

A knife in the Dark centrerer sig om
motiver, der hører til Mordor og mørkets kræfter, såsom den 5/4-rytme,
der knytter an til den industrielle side
af Sauron med arbejdende orker. Disse
detaljer kan man fortabe sig i på dertil
indrettede hjemmesider; det afgørende er, hvor smidigt de alle sammen lader sig kombinere på forskellige måder.
Game of Thrones-musikken bygger
mange af sine mange ledemotiver
dels på intromusikkens tema, dels
på de forskellige huses temaer, der
afløser hinanden i GoT-suiten.

I både Ringenes herre og Game of
Thrones spiller musikken en rolle
som medfortolker af handlingen på
måder, jeg kun har kunnet antyde i
denne korte tekst. Bliver man først
bevidst om de forskellige musikalske
temaer, kan man se det hele igen med
endnu en facet føjet til den i forvejen
vidtforgrenede handling. Og så kan
man jo også bare læne sig tilbage
og nyde musikken. God koncert!

Torben Sangild
Forfatter og radiovært
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Den velkendte intromusik lægger
sig i en minimalistisk tradition for at
gentage et tema med variationer i
en mekanisk rytme. Man kunne have
ventet noget mere middelalderagtigt,
men det er som om det mekaniske i
musikken understreger det mekaniske i
billederne, hvor seriens forskellige byer
vokser frem som mekaniske figurer i
et modellandskab. Musikken vokser i
styrke hen imod et klimaks og ender
med et lille svagt ’ekko’ af temaet
på det særlige strengeinstrument
dulcimer. Introens tema er så velkendt
for alle, at vi let genkender, når det
citeres eller parafraseres i ledemotiver,
selv i stærkt afvigende varianter.

En helt særlig rolle spiller The Rains
of Castamere, den sang som danner
grundlaget for Lannister-husets tema
og ledemotiv. En sang om Tywins
sejr over House Reyn, som nynnes
og synges gennem hele sæsonen
som en slags stolt Lannister-slagsang.
Det er den melodi, der sætter The
Red Wedding i gang og får Catelyn
Stark til at ane uråd. Ved Joffreys
bryllup spiller islandske Sigur Rós den
smukkeste version, men de får smidt
hånlige mønter på sig af Joffrey, mens
kun Margaery synes at have sans
for deres kunst. Få minutter senere
ligger Joffrey forgiftet på jorden.
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DR SymfoniOrkestret

I selskab med DR SymfoniOrkestrets
106 klassiske musikere kan alle
danskere opleve den store, symfoniske
musik – enten ’live’ i DR Koncerthuset
eller transmitteret på radio, TV
og internet i de bedste lyd- og
billedformater. Orkestret har været
DR’s musikalske flagskib lige siden
grundlæggelsen i 1925, og i dag er
orkestret i international klasse med
italienske Fabio Luisi som chefdirigent.
Hvert år oplever mere end
100.000 musikelskere magien i den
levende, symfoniske musik med
DR SymfoniOrkestret. Orkestrets
klassiske Torsdagskoncerter i
Koncertsalen følges hver uge af
350.000 danskere på radio, TV
og internettet, og millioner lytter

med, når koncerterne transmitteres
internationalt, ligesom fans over hele
verden følger orkestrets YouTube-kanal.
I de senere år har DR SymfoniOrkestret
haft stor succes med koncerter,
hvor musik fra film og computerspil
indtager scenen i DR Koncerthuset.
Næste gang, man kan opleve
orkestret uden for det klassiske
koncertrepertoire, er koncerterne Star
Wars: A New Hope i august 2019 og
Agents are Forever i januar 2020.

Christian Schumann &
Jakob Stegelmann

Efter 1. prisen ved den internationale
dirigentkonkurrence i Budapest har
hans karriere virkelig taget fart, og han
har dirigeret en lang række store orkestre i både Europa og Asien. I Danmark
har han tidligere dirigeret Copenhagen
Phil, men det er første gang, han
dirigerer her i DR Koncerthuset.
Christian Schumanns særlige interesse
for filmmusik har ført til store koncerter
ved Krakow Film Festival og en større
turné i Tyskland og Østrig med musik
fra filmklassikere som bl.a. Star
Wars, James Bond, Junglebogen og
Ratatouille. Han har også indspillet
film- og computerspilsmusik, bl.a. til
Battlefield-spillene med Philharmonia
Orkestret og London Symfonikerne.

Jakob Stegelmann (f. 1957) har siden
1970’erne beskæftiget sig indgående
med populærkultur som animation,
computerspil, tegneserier, fantasy og
science fiction. I 1980 startede han
TV-programmet Så er der tegnefilm
på DR, og i 1989 fulgte Troldspejlet,
der har kørt lige siden. Han var også
med i redaktionen af kultprogrammerne Gotha og Planet X – for slet ikke
at tale om det ugentlige Disney Sjov,
som han har redigeret siden starten
i 1991.
Ved siden af sit TV-arbejde har Jakob
skrevet bøger om f.eks. Carl Barks,
Walt Disney og populærkultur
generelt. Han var også blandt producenterne af den legendariske
danske tegnefilm Valhalla (1986).
Han har modtaget en lang række
priser, bl.a. Børnebibliotekarernes
Pris, Børnefilmprisen Pråsen, Nordic
Game Award, Klods Hans Prisen, DR’s
Sprogpris 2012, Ping-Prisen 2013 og
en særpris fra DJBFA/Komponister
og Sangskrivere – for sit arbejde med
at formidle musik fra film og spil.
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Christian Schumann (f. 1983) er
uddannet som både pianist, dirigent
og komponist. Han er blevet kaldt ”en
strålende stjerne i den ny generation
af tyske dirigenter” og har hurtigt
etableret sig som både orkester- og
operadirigent indenfor den klassiske
musik, men også som en stærk
fortolker af ny musik og filmmusik.
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David Bateson &
Tuva Semmingsen

Den dansk-engelske skuespiller David
Bateson begyndte sin professionelle
karriere i Sydafrika, og er efterfølgende
uddannet på flere forskellige udenlandske teaterskoler. Han lagde
stemme til adskillige passager i Lars von
Triers film Europa (1993), og fik senere
mindre roller i bl.a. filmene Breaking
the Waves og Kun en pige.

Den alsidige norske mezzosopran
Tuva Semmingsen er uddannet på
Norges Musikkhøgskole og på Det
Kgl. Operaakademi i København. Hun
debuterede i 1999 på Det Kgl. Teater
som Cherubino i Mozarts Figaros
bryllup og har siden høstet store
succeser for sine roller i operaer af
bl.a. Händel og Rossini sammesteds.

David Bateson har medvirket i en
række danske tv-serier som Langt
fra Las Vegas, Klovn, Livvagterne,
Anja Pihl og Borgen. Mange vil straks
genkende hans rolige, mørke stemme,
da han har speaket et utal af film.

Internationalt har Tuva bl.a. optrådt på
La Fenice Operaen i Venedig, Kungliga Operan i Stockholm, Den Norske
Opera og festivaler som Bergen Festspillene og Glyndebourne Festival.

Inkarnerede computerspilsfans vil
desuden vide, at David Bateson
ikke alene har lagt stemme til, men
også er rollemodel for hovedfiguren
Agent 47 i danske IO Interactives
verdenssucces, computerspillet
Hitman.

Hun synger også jazz, og i filmens
verden er hun kendt for sin medvirken
på soundtracket til Lars von Triers
Antichrist, hvor hun synger den berømte
Händel-arie Lascia ch’io pianga.
Hun har tidligere optrådt med
DR SymfoniOrkestret i Gaming-inSymphony og Duellen – Morricone
trækker først.

Jihye Kim &
Johan Karlström

Jihye Kim har vundet priser i adskillige
sangkonkurrencer og har med sin
forkærlighed for kirkelig musik og
de italienske, franske og tyske
bel canto-roller optrådt flittigt i
Italien. I dag er hun bosat i København, hvor hun har været medlem
af DR VokalEnsemblet siden 2016.
I 2017 medvirkede Jihye Kim ved
DR SymfoniOrkestrets Galaxymphonykoncerter, hvor hun sang rum-arien
fra science fiction-filmen The Fifth
Element.

Johan Karlström fik sin musikalske
uddannelse i Stockholm, og det er
også primært i Stockholms korliv,
han tidligere har arbejdet. Han sang
i Det Svenske Radiokor, inden han i
2007 kom til Danmark og var en del
af opstarten af DR Vokalensemblet,
hvor han siden har været fast sanger.
Johan synger 2. bas, en sjælden race,
som der er rift om i de professionelle
ensembler overalt i verden, og han
har også været vidt omkring med
sin smukke og klangfulde stemme.
Da Venneforeningen for DR’s Kor
og Orkestre sidste år uddelte årets
hæderspriser, var Johan den ene
modtager, og i motiveringen lød
det bl.a.: ”Med sin varme, bløde
og buldrende stemme sender han
bølger af velvære igennem publikum,
og enhver der har oplevet det, vil
være enig i, at det er en oplevelse,
man ikke lige glemmer foreløbig!”
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Jihye Kim er født i Daegu i Sydkorea.
Hun studerede sang på Ewha Women’s
Univeristy i Seoul med eksamen i 2004,
hvorefter hun specialiserede sig yderligere ved Seoul National University
frem til 2006. Efter sine koreanske
eksaminer flyttede hun til Italien,
hvor hun studerede på det berømte
Conservatorio di Santa Cecilia i Rom
indtil 2008.
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DR KoncertKoret &
DR JuniorKoret

DR KoncertKoret har som DR’s symfoniske kor vundet stor international
anerkendelse inden for stort set alle
genrer og epoker af den klassiske
musik. DR KoncertKoret optræder
som regel sammen med DR SymfoniOrkestret, men gennem tiden har koret
også optrådt sammen med en række
andre danske og internationale orkestre
og ensembler, og man kan desuden
jævnligt opleve sangerne alene på
scenen i a cappella-kormusik.

DR JuniorKoret består af ca. 60 piger
i alderen 12-16 år. Koret fungerer som
aspirantkor til DR PigeKoret, så der
arbejdes målrettet med stemmerne
i DR JuniorKoret, samtidig med
at sangerne har tid og plads til
at udvikle sig. Alle piger i koret
spiller et instrument og modtager
undervisning i hørelære og solosang.
Samtidig arbejder koret jævnligt med
skuespillere og koreografer for at
styrke pigernes sceneoptræden.

Både det klassiske kernerepertoire og
den nye musik er vigtig for DR KoncertKoret. Per Nørgårds Symfoni nr. 3 er
skrevet specielt til koret, og de har
opført og indspillet en række værker
af moderne mestre som Henze,
Ligeti og Berio.

DR JuniorKorets repertoire spænder
vidt – fra danske sange og klassiske
værker til rytmisk musik med nye
arrangementer af aktuelle pophits.
Koret medvirker både i DR’s store
koncertproduktioner og synger også
deres egne koncerter, f.eks. på den
årlige sommerturné, hvor koret bl.a. har
besøgt Bornholm, Samsø, Fyn og Ærø.

Siden 2016 har den belgiske dirigent
Bart Van Reyn været syngemester
for DR KoncertKoret.

Korets dirigent er Susanne Wendt,
der også er leder af DR Korskolen.

9. & 10. JANUAR 2020

DR SYMFONIORKESTRET

Spark døren ind til 2020 sammen med DR SymfoniOrkestret.
Få en unik koncertoplevelse, hvor soundtracks og hits fra filmverdenens sejeste detektiver og agenter genlyder i Koncertsalen.

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk

DR SymfoniOrkestret
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Violin 1
Soo-Jin Hong
Elna Carr
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Monika Malmquist Egholm
Anja Zelianodjevo
Erik-Theodor Danciu
Violin 2
Teresa La Cour
Josefine Dalsgaard
Bodil Kuhlmann
Marianne Bindel
Line Marie Most
Morten Kjær Dulong
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Karen Johanne Pedersen
Benedikte Damgaard
Bratsch
Marthe Grimsrud Husum
Dmitri Golovanov
Ulla Knudsen
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Lilion Anne Soren
Stine Hasbirk Brandt
Katarzyna Bugala
Magda Stevensson

Cello
Henrik Dam Thomsen
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Johan Krarup
Richard Krug
Chul-Geun Park
Ulrika Bay Lauridsen
Kontrabas
Meherban Gillett
Michal Stadnicki
Michael Rossander Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen
Fløjte
Anna Nykvist
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani
Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Sven Buller
Klarinet
Klaus Tönshoff
Søren Elbo
Thomas Lund Jensen
Fagot
Michael Kaulartz
Britta Cortabarria
Aksel Kaae Trige
Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Ulrik Ravn Jensen
Jeppe Rasmussen
Einar Öhman

Oskar Lejonklo
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
Ludwig Hjortenhammar
Saxofoner, fløjter, duduk
Hans Ulrik
Trompet
Michael Frank Møller
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen
Basun
Kasper Smedegaard Thaarup
Lukas Winther Andersen
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Harpe
Zachary James Hatcher
Tasteinstrumenter
Per Salo
Rikke Sandberg
Pauker
René Felix Mathiesen
Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Mads Hebsgaard Andersen
Guitar, mandolin, bouzouki
Mads Kjølby
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Tuba
Thomas Andre Røisland

DR SymfoniOrkestret spiller
film- og gamingmusik ved ca.

2-3

koncertproduktioner pr. sæson.

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

DR KoncertKoret
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Sopran
Lise Bech Bendix
Camilla Toldi Bugge
Nina Fischer
Magdalena Kozyra
Marianne G. Nielsen
Anna Carina Sundstedt
Anne Christine Berggreen
Philippa Cold
Julie Borgwardt-Stampe
Marianne Mailund Heuer
Pernille Manly Larsen
Louise Odgaard
Iben Silberg
Anna Maria Wierød
Tenor
Adriano Gaglianello
Jakob Knudsen Pedersen
Jens Rademacher
Morten Schønberg Sørensen
Kristoffer Appel
Benjamin Nellemose
John Andert
Jens Olav Heckmann
Jacob Heide Madsen
Tomas Medici
Otte Ottesen
Palle Skovlund
Anders Grunth

Alt
Susanna Elin Jensen
Anna Caroline Olesen
Mette Bjærang Pedersen
Lone Selchau
Hanne Struck-Schøning
Rebecca Forsberg Svendsen
Sidsel Aja Eriksen
Susanne Balle
Kristine Gether
Rose-Ann Selmer
Elenor Wiman
Eva Wöllinger-Bengtson
Hedwig Rummel
Bas
Johan Bogren
Tore Asbjørn Hansen
Piet Larsen
Asger Lynge Petersen
Claus Kofod
Hans Lawaetz
Danny Purtell
Rasmus Thaarup Pedersen
Jørgen Ditlevsen
Paul Frederiksen
Mikkel Tuxen
Thomas Kiørbye
Rasmus Kure Thomsen

DR KoncertKoret
medvirker hver sæson ved

6-8

store koncertproduktioner

drkoncertkoret.dk

Lad os holde kontakten
Gå ikke glip af nyheder og gode tilbud fra DR SymfoniOrkestret!
Tilmeld dig DR Koncerthusets nyhedsbrev på drkoncerthuset.dk

NYHED! Tilmeld dig via sms
Du kan også tilmelde dig nemt ved at sende en sms til 1980
med teksten ”DRKH tilmeld” efterfulgt af din e-mailadresse.
Har du tidligere været tilmeldt nyhedsbrevet, men modtager det ikke længere?
For at leve op til de nye EU-krav om databeskyttelse har vi opdateret vores medlemsbetingelser, så det er nødvendigt at tilmelde sig igen.

Følg os facebook/drsymfoniorkestret

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, idé og konceptdesign — Nicolai Abrahamsen
Produktionsledere — Signe Møldrup, Trine Heide, Cecilie Honoré
Teknisk producent — Jonas Norup
Scenografi — Nikolaj Trap
Lys — Mikael Sylvest, Steen O. Larsen
Lyssignalører — Jon Meinild, Annette Grove
PA — Joakim Moe
Track — Joel Krozer
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Per Morten Abrahamsen,
Ursula Rechnagel Taylor, Jorge Cueto, Mew,
Kim Matthäi Leland, Agnete Schlichtkrull
Forsidegrafik — Niklas Antonson/NOTATION
Tryk — Trykportalen ApS

drkoncerthuset.dk

