
Luisi
& Brahms’ 2.



29. august kl. 19.20
1. september kl. 12.15                                                                                                                

10. november kl. 20.00
(Brahms & Korngold)
24. november kl. 20.00
(Abrahamsen)                  

MØD
MUSIKKEN

DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Johannes Søe Hansen

Fabio Luisi
Dirigent

Leonidas Kavakos 
Violin

Torsdag 29. august 2019 kl. 19.30 
Fredag 30. august 2019 kl. 19.30

kl. 18.30 i koncertsalen 
v. Mathias Hammer
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Hans Abrahamsen (f. 1952)
Tre stykker for orkester (2014-17)

Skandinavisk førsteopførelse

I – With a restless and painful expression
II – Calmly moving

III – Heavy

 
   ca. 9’

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)
Koncert for violin og orkester, D-dur, opus 35 (1945)

I – Moderato nobile
II – Romance

III – Finale, allegro assai vivace

     ca. 27´

Pause (30’)  ca. kl. 20.10

Johannes Brahms (1833-97)
Symfoni nr. 2, D-dur, opus 73 (1877)

I – Allegro non troppo
II – Adagio non troppo

III – Allegretto grazioso (quasi andantino)
IV – Allegro con spirito

     ca. 42´

Program
0
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Kære publikum

Velkommen til den første koncert i 
DR SymfoniOrkestrets nye koncert-
sæson. Det er en stor glæde for os at 
kunne åbne sæsonen sammen med to 
kunstnere, som orkestret har et særligt 
forhold til: den græske verdensstjerne 
Leonidas Kavakos, som er blevet 
en tilbagevendende gæst her i DR 
Koncerthuset, og vores højt skattede 
chefdirigent Fabio Luisi, som nu går 
ind i sin fjerde sæson med orkestret.

En særlig gæst i Koncertsalen i aften 
er komponisten Hans Abrahamsen, 
der står bag koncertens allerførste 
toner, nemlig de tre orkesterstykker, 
som får lov til at indlede DR Symfoni-
Orkestrets nye koncertsæson. 

Abrahamsens musik er så dybt 
original i sit udtryk og så storslået i 
sit format, at den i disse år brænder 
igennem internationalt og er med til 
at sætte Danmark på det musikalske 
verdenskort. 

”From tiny Denmark comes a big 
symphonic sound”, konstaterede 
USA’s nationale radiokanal NPR for ny-
lig. Store ord fra et af verdens førende 
public service-medier, som slog fast, 
at dansk musik er så rig på nyskaben-
de komponister, at det kan være svært 
at forstå, når man betragter vores 
beskedne størrelse.

I vores moderne verden med dens 
uendeligt mange kultur- og medietilbud 
kan vi som danskere af og til glemme, 
at vores egen kunst og kultur skulle 
være noget særligt. Men når den store 
verden banker på med anerkendelse 
og priser, bliver vi mindet om, at vi har 
virkelig stærke kort på hånden – både 
på den nye, eksperimenterende kunst-
scene og i vores kulturelle arv. 

Det er helt afgørende, at vi kender 
og udforsker den kulturelle grund, vi 
selv står på, for at vi kan forstå verden 
omkring os. Som del af DR har vi i alle 
DR’s kor og orkestre den fornemme 
opgave at dyrke, forny og formidle det 
særlige, danske tonesprog. Og inte-
ressant nok er det netop, når vi formår 
at fastholde det nordiske særpræg i 
vores musik og spillestil, at vi for alvor 
vækker udlandets interesse – ligesom 
det er tilfældet i fx filmens og gastro-
nomiens verden. 

Som publikum her i DR Koncerthuset 
kan man gennem hele DR Symfoni-
Orkestrets nye sæson opleve musik af 
en række store, danske symfonikere, 
som vi roligt kan være stolte af. Hans 
Abrahamsens tre orkesterstykker ind-
varsler i aften en sæson, hvor orkestret 
folder en bred vifte af vores danske 
komponister ud – fra romantikeren 
Niels W. Gade til nulevende komponi-
ster som Bent Sørensen, Per Nørgård 
og den unge Allan Gravgaard Madsen.
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Senere på sæsonen dirigerer Fabio 
Luisi både Carl Nielsens 3. og 5. 
symfoni, som vi også tager med på to 
udlandsturnéer. Og så skal Luisi for 
første gang dirigere musik af Nielsens 
musikalske modsætning: senromanti-
keren Rued Langgaard, som for nylig 
har fået et sensationelt internationalt 
gennembrud – længe efter sin død. 

Som chef for DR Koncerthuset, Den 
levende musik og P2 er jeg stolt af at 
kunne præsentere en koncertsæson, 
hvor DR SymfoniOrkestret på én gang 
slår et gevaldigt slag for den danske 
musik og samtidig får besøg af en 
række af den klassiske musikverdens 
allerstørste navne – fra legendariske 
instrumentalister som Anne-Sophie 
Mutter, Rudolf Buchbinder og denne 
aftens stjernesolist, Leonidas Kavakos, 
til sangere som Anna Netrebko, 
Christian Gerhaher og Lise Davidsen.

I sidste ende er musikkens sprog 
universelt, og derfor skal vi i DR’s 
kor og orkestre på én gang kende, 
udforske og forny vores eget kulturelle 
grundstof samtidig med, at vi fletter 

det sammen med de stærkeste, kunst-
neriske impulser fra den internationale 
musikscene – til glæde for publikum, 
for dansk musikliv og for de hundred-
tusindvis af danskere, der følger vores 
kor og orkestre i radio, tv og digitalt.  

Det er i mødet mellem vores egne, 
dybe rødder og suset fra den store 
verden, at vi finder os selv. Musikkens 
store vidder er et unikt og oftest 
ordløst rum, hvor vi mærker de store 
følelser i deres reneste form. Det er 
intenst, det er komplekst – og frem for 
alt er det dybt menneskeligt.

Jeg håber, I som publikum har lyst til 
at følge DR SymfoniOrkestret og en 
række store, internationale navne på 
sæsonens rejse gennem den store, 
symfoniske musik – både den, der er 
skabt tæt på os og den, der kommer 
flyvende udefra.

God fornøjelse!

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset,
Den levende musik og P2
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Fabio Luisi 
& Leonidas Kavakos

Siden 2016 har Fabio Luisi været  
DR SymfoniOrkestrets chefdirigent. 
Han er født i Genova i 1959 og 
uddannet pianist og dirigent. Han 
deler sin karriere mellem opera og 
orkestermusik – og mellem flere faste 
stillinger, som han med sin utrolige flid 
og disciplin magter at overkomme. 
Han er chefdirigent for Zürich Operaen, 
og til næste år overtager han posten 
som chefdirigent for Dallas Symfoni-
orkester. Men han fortsætter hos 
DR SymfoniOrkestret, hvor han har 
forlænget sin kontrakt til 2023.

Den nye koncertsæson, der indledes 
i aften, kalder Fabio Luisi for ”en af de 
smukkeste og mest interessante i min 
tid med DR SymfoniOrkestret.” 

”Det er en særlig glæde for mig, at jeg 
vil komme til at lære det særlige, danske 
tonesprog endnu bedre at kende. 
Musikken af danske komponister 
afspejler en særlig mentalitet. Der er en 
intens enkelhed og et ligefremt udtryk, 
som går igen fra Carl Nielsen til Hans 
Abrahamsens musik – og faktisk vil jeg 
sige, at DR SymfoniOrkestrets spillestil 
og personlighed er præget af de 
samme kvaliteter.”

Leonidas Kavakos er en af verdens 
mest virtuose og personlige 
violinister. Han er født 1967 i en græsk 
musikerfamilie og begyndte tidligt 
at spille. 12 år gammel blev han som 
den yngste nogensinde optaget i 
EU’s Ungdomsorkester, og han fik sit 
gennembrud, da han som ung mand 
vandt både Paganini Konkurrencen og 
Sibelius Konkurrencen.

Siden 1990’erne har Leonidas Kavakos 
været solist hos alle verdens førende 
orkestre, bl.a. Wiener Filharmonikerne, 
New York Filharmonikerne og Berliner 
Filharmonikerne. 

DR SymfoniOrkestret mødte han første 
gang i 2006, og nu kommer han her 
hvert år. Også som dirigent, der er en 
parallel karriere, han har ved siden af 
violinen. 

I 2017 modtog han Léonie Sonnings 
Musikpris her i Koncerthuset, og i 
prismotiveringen lød det flot: ”Med 
sin store integritet er Leonidas Kavakos 
garant for, at ærlighed stadig har en 
stærk stemme i musikkens verden.” 
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Bag den beskedne titel Tre stykker 
for orkester finder man et nyt værk 
af en dansk komponist, der er så 
original, at verdens nok bedste 
symfoniorkester bestiller musik af 
ham. Hans Abrahamsen har skrevet 
de tre stykker på bestilling fra Berliner 
Filharmonikerne, der uropførte 
dem i maj 2018. Siden er de blevet 
spillet af orkestret i London, Wien og 
Amsterdam. Opførelsen i aften er den 
første i Skandinavien.

De Tre stykker for orkester er baseret 
på et af Hans Abrahamsens vigtigste 
værker, Ti Studier for klaver, som 
han skrev i 1980’erne og 1990’erne. 
Tidligere har han brugt fire andre 
af dem som udgangspunkt for Fire 
stykker for orkester, og nu følger 
altså yderligere tre. Planen er at lave 
orkesterudgaver af alle ti stykker. 

”Jeg har stor glæde af at analysere mine 
egne værker og genbesøge dem og 
komme videre med dem”, siger Hans 
Abrahamsen. ”Det er vigtigt for mig at 
integrere det, jeg har gjort, med det 
jeg gør”.

Abrahamsen udtrykker sig altid 
præcist i sin musik, og de Tre stykker 
for orkester er ganske korte. Hver 
varer nogle få minutter. Det første 
stykke er en hæsblæsende tour de 
force for fuldt orkester. Næste stykke 
er helt anderledes gennemsigtigt 

og befinder sig klangligt i et sart 
og lyst leje, farvet af piccolofløjter 
og celeste. Abrahamsen angiver, at 
klaveret og celesten skal spilles med 
tommelfingrene – som et barn ville 
gøre det. 

Sidste stykke har undergået den største 
forvandling af de tre oprindelige 
klaverstykker. Det er en uhyggelig og 
mystisk miniature, spaltet mellem tørre 
slagtøjsrytmer og tungt slæbende 
akkorder. Lagene roterer om hinanden 
som kæmpeplaneter i kredsløb – tavst 
og uudgrundeligt.  

Til næste år skal Berliner 
Filharmonikerne atter uropføre 
et nyt værk, de har bestilt af Hans 
Abrahamsen: en ny Hornkoncert.

Hans Abrahamsen: 
Tre stykker for orkester 

Hans Abrahamsen modtog 
i april den store Léonie 

Sonnings Musikpris. Det 
er i år 50 år siden, han 

debuterede som komponist.
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Erich Wolfgang Korngold havde sit 
mellemnavn fra Mozart og var vidun-
derbarn af samme kaliber. Han kompo-
nerede fra han var seks år og inden han 
var fyldt 12, havde han skrevet en stor 
klaversonate, en klavertrio og en ballet. 

Korngolds ungdomskarriere fremkald-
te forbløffelse, men også modstand. I 
1910’ernes og 1920’ernes antisemitiske 
Wien brød man sig ikke om hans jødi-
ske familie, og man mente, at succesen 
var manipuleret af Korngolds far, der 
var Wiens førende musikanmelder. 

I 1934, året efter at nazisterne kom 
til magten i Tyskland, blev Korngold til-
budt arbejde i Hollywood. Han sagde 
ja, og de følgende år skabte han et 
skelsættende kapitel af filmmusikkens 
historie. Korngold medbragte hele 
sin klassiske ballast og anvendte sin 
genialitet så virkningsfuldt, at hans 
filmmusik kom til at danne skole. 

Nogle år efter krigen mente Korngold, 
at det var tid til at vende tilbage til 
Europa. Men gensynet med Wien 
blev smerteligt. Byen var udbombet, 
operahuset en ruin, og Korngold fik 
indtryk af, at han ikke var velkommen. 
For wienerne var hans tilbagekomst en 
ubehagelig påmindelse om, hvad der 
var sket i de frygtelige år. Korngold 
vendte tilbage til USA, hvor han døde 
som 60-årig i 1957. Han blev husket 
for sine glorværdige Hollywood-år, 

mens hans store karriere i Europa snart 
blev glemt.

Blandt de værker, Korngold skrev i 
efterkrigsårene, da han forsøgte at 
gøre comeback i Europa, er hans 
violinkoncert. Et både nostalgisk og 
livskraftigt værk, som han tilegnede 
idolet Mahlers enke, Alma Mahler.

Violinkoncerten blev uropført i 1947 af 
den store violinstjerne Jascha Heifetz. 
Først flere årtier senere begyndte 
andre violinister at røre ved Korngolds 
violinkoncert – dels pga. af sværheds-
graden, dels fordi den ’tilhørte’ den 
forgudede Heifetz. I dag er den mere 
populær og udbredt end nogensinde 
og har plads blandt de bedste violin-
koncerter fra det 20. århundrede.

Det er et stramt formet værk med en 
fabelagtig instrumentation. Korngold 
bruger orkestret i stil med de store 
senromantikere Mahler og Strauss, 
men taler mere direkte, når han 
præsenterer sine både rørende og 
storladne temaer. Og han mestrer som 
næsten ingen anden at lave en uimod-

Erich Wolfgang Korngold: 
Violinkoncert

Korngold bruger temaer 
fra sin filmmusik i 

violinkoncerten – og brugte 
omvendt også klassiske 
temaer i sin filmmusik.
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Brahms’ nodepen flød let, da han 
skrev sin lyse Symfoni nr. 2 i løbet af en 
sommerferie. Det var sommeren 1877, 
som Brahms tilbragte ved Wörthersee 
i Østrig – hans foretrukne feriested, 
tæt ved grænsen til Italien og 
Slovenien. 

Det er en rigtig sommersymfoni, 
hvor musikken glider vidunderligt 
afsted. Fra begyndelsen af 1. sats 
tager Brahms lytterne ved hånden og 
følger os gennem musikken. Der er 
ingen distance, og vi er nærmest hans 
fortrolige rejsekammerat, der nyder 
sommerdagene sammen med ham. 

Den landlige ro og skønhed er 
tydeligst i 1. sats, der vugger sig blidt 
i gang. Et af de bærende temaer 
i satsen er for øvrigt beslægtet 
den melodi, man kalder Brahms’ 
Vuggevise. Brahms havde skrevet 
melodien knap ti år tidligere som en 
sang med klaverakkompagnement. 
I symfonien dukker temaet op i 
celloerne efter et par minutter. 

Den langsomme 2. sats udvikler sig til 
noget overraskende komplekst. Igen 
er det celloerne, der præsenterer det 

smukke tema. Derefter får musikken 
en mere grublende karakter og også 
en højtidelighed, der understreges 
af basuner og tuba (det er kun her i 
sin Symfoni nr. 2, at Brahms bruger en 
tuba i orkestret). 

På Brahms’ tid var det almindeligt at 
klappe mellem satserne, men ved 
uropførelsen i Wien 1877 klappede 
ingen efter denne sats – af respekt for 
musikkens alvor. 

Efter dybsindighederne virker 3. sats 
som et mellemspil i det fri. Et elegant 
intermezzo, hvor træblæserne træder 
frem som spillemænd med skalmejer, 
og hvor strygernes hurtige afsnit giver 
mindelser om folkedans. 

Ud af ingenting lister Brahms sidste-
satsen i gang, der vokser til at blive en 
af hans mest fejende finaler. Symfoni-
en får en fantastisk livsbekræftende 
afslutning, og i de sidste minutter 
lægger messingblæserne et skinnen-
de lag stråleglans på orkestret. En 
symfoni, der beviser, at alle har godt af 
en ordentlig sommerferie!

Jens Cornelius

Johannes Brahms: 
Symfoni nr. 2

ståelig brillant finale. Det er tilladt at 
grine efter den balstyriske, legesyge 
afslutning, og hvis også solisten trods 
de vanvittige udfordringer kan le af 
hurlumhejet, har musikken fundet sin 
rigtige fortolker!
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Violin 1
Johannes Søe Hansen
Soo-Jin Hong
Elna Carr
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Patricia Mia Andersen
Anja Zelianodjevo
Madara Petersone
Christine Bernsted
Maj Kullberg

Violin 2
Teresa La Cour
Monika Malmquist Egholm
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Marianne Bindel
Morten Kjær Dulong
Anne Marie Kjærulff
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Christian Ellegaard
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Ida Balslev
Aleksander Kølbel
Andreas Erik Roslund

Bratsch
Marthe Grimsrud Husum
Dmitri Golovanov
Claus Myrup
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Stine Hasbirk Brandt
Katarzyna Bugala

Alexander Butz
Magda Stevensson
Raimund Eckertz

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

Kontrabas
Joel Gonzalez
Einars Everss
Michal Stadnicki
Michael Rossander Dabelsteen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen
Jorge Villar Paredes

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist 
Mikael Beier

Obo
Eva Steinaa
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
August Lange Finkas
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike

DR SymfoniOrkestret
1
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DR SymfoniOrkestrets
Torsdagskoncerter følges 

hver sæson af ca.

       via DR’s radio, TV og web

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
Lukas Winther Andersen
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

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
Oliver Kragelund

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

500.000

1
1



Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Karen Skriver Zarganis
Produktionsleder — Trine Heide 
Lydproducer — Preben Iwan
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Agnete Schlichtkrull, 
Barbara Luisi, Marco Borggreve
Tryk — Bording Danmark A/S

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


