


DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Ludwig Wicki
Dirigent

Torsdag 15. august 2019 kl. 20.00 
Fredag 16. august 2019 kl. 20.00

Lørdag 17. august 2019 kl. 15.00 & 20.00

MUSIC BY JOHN WILLIAMS

16. august kl. 19.20
(vært: Jakob Stegelmann)

MØD MUSIKKEN

DEN STORE STAR WARS-QUIZ
kl. 19.00/14.00 i foyeren 
v. Han Duo

Presentation licensed by 
Disney Concerts in association 
with 20th Century Fox,
Lucasfilm and Warner/Chappell 
Music. © All rights reserved.
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Star Wars:
A New Hope in Concert
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I
Main Title 
The War 

Imperial Attack 
The Desert 

The Little People 
More Little People 

R-2
The Princess Appears 

Lost R-2 
Land of the Sand People – Part 1 
Land of the Sand People – Part 2 

Obi-Wan Kenobi 
The Force 

The Princess Reappears 
The Return Home 

A Home Destroyed – A Hive of Villany 
The Inner City 
Blasting Away 

The Destruction of Alderan 
Is It A Bird? 

Pause (30’) ca. kl. 21.10/16.10

II
Entr’acte 

The Hatch Opens 
The Mouse Robot – The Rescue 

The Rescue 
The Walls Converge
Ben Creeps Around 
The Swashbucklers

Ben’s Death – Tie Fighter Attack 
Standing By – Approaching The Target 

The Last Battle 
The Throne Room and End Title

ca. 2 timer og 40 min.

Star Wars A New Hope Music by John Williams © 1977 Bantha Music and Warner-Tamerlane Publishing Corp.



Star Wars:
A New Hope  

Det kan godt være, at en film som 
Stjernekrigen var med til at indvarsle 
blockbusterens storhedstid for over 
40 år siden, og at film som dem 
sidenhen har fået hug for at 
kommercialisere filmbranchen. 
Men den dag i dag føles Star Wars 
(som nu er blevet den officielle danske 
titel) stadig frisk og dybt personlig. 
George Lucas’ rum-opera blev en 
saga, et fænomen, og måske endda 
den vigtigste del af populærkulturen. 
Og for undertegnede var den første 
Star Wars-film fra ’77 grunden til, 
at vi forelskede os i filmmediet; 
ligesom tilfældet har været for – uden 
at overdrive – millioner af andre 
mennesker. 

Det er nok de færreste, der ikke kender 
til filmen og dens elskede karakterer: 
Luke Skywalker, Han Solo, Prinsesse 
Leia, Chewbacca, C3-PO, R2-D2 og alle 
de andre.

Men det hele kunne have været meget 
anderledes. Inden George Lucas 
landede på titlen Star Wars, var han 
igennem flere forskellige. Blandt andre 
Journal of the Whills, Adventures of the 
Starkiller og The Adventures of Luke 
Starkiller. Og ja, Lukes oprindelige 
efternavn var ikke Skywalker, men 
Starkiller. Og Han Solo var ikke den 
charmerende smugler, vi kender, men 
i stedet et grønt, næseløst rumvæsen. 
De oprindelige udkast til Star Wars 

var præget af en masse karakterer, 
en masse plots, og en overflod af 
baggrundshistorie. Men som George 
Lucas arbejdede sig frem til den 
endelige version, jo mere barberet og 
enkel blev historien. Hvilket også er en 
af grundene til, at den taler til så mange 
mennesker.

Men vi bliver ikke kun tryllebundet på 
grund af historien, Harrison Fords smil 
og de eventyrlige billeder. For uden 
lydsiden ville vi ikke blive transporteret 
væk i eventyret. 

George Lucas har engang sagt: 

Og han underdriver næsten 
procenterne, når man tænker på den 
musik, John Williams har leveret til 
Star Wars. Den vil stå tilbage som det 
definitive lydspor til al slags eventyr – 
også langt ude i fremtiden, når aberne 
engang regerer Jorden. Men det er en 
anden koncert.

“Lyden og musikken  
er 50% af 

underholdningsværdien  
ved en film”.
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Williams’ musik er kraftigt inspireret af 
Gustav Holsts orkestersuite Planeterne, 
og Holst selv var inspireret af Richard 
Wagner og sådan fortsætter det, for 
alle står på skuldrene af hinanden. 
George Lucas var blandt andre 
inspireret af Akira Kurosawa. Og vi er 
selv inspireret af Jakob Stegelmann. 

John Williams har med sin musik skabt 
præcedens for en masse efterlignere, 
også selvom idéen om et symfonisk 
lydspor til rumrejser på papiret kan 
virke underligt uddateret. Også i ’77. 
Skulle fremtiden ikke lyde elektronisk 
og futuristisk? Men Star Wars er jo ikke 
fremtiden. Det er noget, der er foregået 
for længe siden i en fjern, fjern galakse.

Elias Eliot & Jacob Ege Hinchely 
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Han Duo
Han Duo (ligesom Han Solo, men 
de er TO) er en podcast, der består 
af radioværten Jacob Ege Hinchely 
og tidl. tv-speaker m.m. Elias Eliot, 
der beskæftiger sig med det nyeste 
indenfor genrefilm, spil og tv-serier  
og de bedste retrospektive titler. 
De kalder sig ikke eksperter; blot 
passionerede nørder. Podcasten har 
eksisteret i fem år, og i den tid har 
Elias og Jacob formået at få interviews 
med flere store navne indenfor 
populærkulturen – blandt andre  
Star Wars-produceren Gary Kurtz, og 
de har skabt mange udsolgte liveshows 
med podcasten. Derudover
har de bl.a. været værter ved spil-
koncerter og gæsteforlæsere på 
Jakob Stegelmanns sommerkursus 
Mod det uendelige univers på Ebeltoft 
filmhøjskole.

Han Duo varmer op til dagens koncert 
med Den store Star Wars-quiz i foyeren 
en time før koncerten.



Stjernekrigen

I vores egen galakse, for ret længe 
siden, landede en film, der åbnede en
helt ny verden for os. For 42 år siden 
kunne vi for første gang opleve sagaen 
om familien Skywalker, imperiet og 
rebellerne i en film, som fra første 
billede var fyldt med rumdrama, 
eventyr og humor. En del sure kritikere 
afskrev den som en fidus, der hurtigt 
ville forsvinde, men Star Wars holdt ved 
og voksede sig større år for år.

En stor del af magien kommer fra 
musikken. George Lucas indså tidligt, 
at hvis han skulle få os til at leve med 
i sit eventyr, måtte der ikke være tvivl 
om, at det var – et eventyr. Han hyrede 
John Williams, som allerede havde 
imponeret med de uhyggelige toner til 
dræberhajen i Steven Spielbergs
Dødens Gab. Men Star Wars skulle 
være langt mere overdådig end det
klassiske, men enkle gys.

Til den nye opgave hentede John 
Williams inspiration hos Hollywoods
gamle mestre. Komponister som Erich 
Wolfgang Korngold, Alfred Newman 
og Max Steiner, der i gamle dage 
havde serveret den fejende flotte musik 
til de store eventyrfilm: fra King Kong til 
Robin Hood og sørøverklassikere som 
Kaptajn Blod. Musik, der krævede så 
store og velspillende symfoniorkestre, 
at Hollywood i 1940’erne hyrede de 
allerbedste musikere, arrangører og 
dirigenter i verden.

Men den slags filmmusik var gået af 
mode i Hollywood i 1977. Ingen af
studierne havde faste orkestre, og 
mange mente også, at publikum ville
undre sig. Det lød jo gammeldags og 
slet ikke som science fiction med
rumskibe, lyssværd og hyperspeed.

Men da musikken pludselig gjaldede 
ud fra biografernes højttalere, blev den 
noget af det, alle elskede Star Wars for. 
Soundtrack-LP’en solgte i millionvis og 
havnede på hitlisterne. Den symfoniske 
lyd var ny for mange. Det blev et 
gennembrud for John Williams, men 
også en genfødsel for den symfoniske 
musik som populær underholdning. 

John Williams fulgte i de klassiske 
filmkomponisters fodspor og sørgede
for temaer til de enkelte personer – 
og til de store, markante situationer.
Og så leverede han et hovedtema, 
som blev det måske mest spillede
filmtema nogensinde.

Star Wars-musikken er en integreret
del af fortællingen. Den virker ganske
enkelt ikke uden. Men musikken er i 
sig selv så stærk, at den også kan stå 
på egne ben, helt uden skuespillere, 
special effects og lyssværd. Og det er 
måske dens mest imponerende bedrift. 

Jakob Stegelmann
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Den schweiziske dirigent Ludwig 
Wicki har en stor forkærlighed for 
filmmusik. I 1999 grundlagde han 
21st Century Symphony Orchestra, 
der har specialiseret sig i filmkoncert-
genren og hver sæson spiller omkring 
30 koncerter på ’hjemmebane’ i 
Luzern, foruden hyppige gæstespil. 

Orkestret og Ludwig Wicki har gen-
nem årene samarbejdet med en lang 
række prominente filmkomponister 
og har stået for verdenspremierer 
på mange filmkoncertversioner, 
bl.a. Ringenes Herre-trilogien, som 
Ludwig Wicki også har dirigeret med 
en lang række førende orkestre. I 
2007 blev orkestret udvidet med 
et kor, 21st Century Chorus.

I en helt anden genre har Ludwig Wicki 
også titel af stiftskapelmester for hof-
kirken i Luzern, hvor han beskæftiger 
sig med kirkemusik fra gregoriansk 
sang til helt nyskrevne klange; han 
er kunstnerisk leder for ensemblet Il 
Dolcimelo, der spiller renæssance-
musik på originalinstrumenter, og så 
dirigerer han også et bredt symfonisk 
repertoire som gæstedirigent.

I selskab med DR SymfoniOrkestrets
106 klassiske musikere kan publikum 
opleve den store, symfoniske musik 
– enten ’live’ i DR Koncerthuset 
eller transmitteret på radio, TV
og internet. 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. De klassiske 
Torsdagskoncerter 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 ved koncerterne 
Agents are Forever i januar 2020. 

Ludwig Wicki & 
DR SymfoniOrkestret
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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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9. & 10. JANUAR 2020  
                 DR SYMFONIORKESTRET

Spark døren ind til 2020 sammen med DR SymfoniOrkestret.

Få en unik koncertoplevelse, hvor soundtracks og hits fra film- 
verdenens sejeste detektiver og agenter genlyder i Koncertsalen.

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk



9. & 10. JANUAR 2020  
                 DR SYMFONIORKESTRET

Spark døren ind til 2020 sammen med DR SymfoniOrkestret.

Få en unik koncertoplevelse, hvor soundtracks og hits fra film- 
verdenens sejeste detektiver og agenter genlyder i Koncertsalen.

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk



Violin 1
Soo-Jin Hong
Johannes Søe Hansen 
Elna Carr 
Per Friman 
Sarah Jillian McClelland 
Tine Rudloff 
Sabine Bretschneider-Jochumsen 
Sophia Bæk 
Trine Yang Møller 
Patricia Mia Andersen 
Madara Petersone 
Erik-Theodor Danciu 
Christine Bernsted 
Kern Westerberg 

Violin 2 
Kirstine Schneider 
Bodil Kuhlmann 
Marianne Bindel 
Morten Kjær Dulong 
Anne Marie Kjærulff 
Andrea Rebekka Alsted 
Stanislav Igorevich Zakrjevski 
Christian Ellegaard 
Benedikte Pontoppidan Thyssen 
Ida Balslev 
Karen Johanne Pedersen 
Aleksander Kølbel

Bratsch 
Dmitri Golovanov 
Claus Myrup 
Gunnar Lychou 
Carina Andersson 
Kristian Scharff Fogh 
Lilion Anne Soren 
Stine Hasbirk Brandt 
Katarzyna Bugala 
Alexander Butz 
Magda Stevensson

Cello 
Soo-Kyung Hong 
Henrik Dam Thomsen 
Carsten Tagmose 
Vanja Maria Louro 
Peter Morrison 
Louisa Schwab 
Richard Krug 
Chul-Geun Park 

Kontrabas 
Joel Gonzalez 
Einars Everss 
Michal Stadnicki 
Henrik Schou Kristensen 
Gerrit H. Mylius 
Mathilde Qvist Lauritsen 

Fløjte 
Ulla Miilmann 
Anna Nykvist 
Russell Satoshi Itani 

Obo 
Eva Steinaa 
Sven Buller 

Klarinet 
Johnny Teyssier 
August Lange Finkas 
Viktor Wennesz 

Fagot 
Sebastian Stevensson 
Britta Cortabarria 
Aksel Kaae Trige

DR SymfoniOrkestret
10



Horn 
Ulrik Ravn Jensen 
Dominika Piwkowska 
Juan Manuel Gomez Gonzalez 
Henning Hansen 
Jakob Arnholtz 
Nicolai Sell 

Trompet 
Michael Frank Møller 
László Molnár 
Karl Husum 
Andreas Jul Nielsen 

Basun 
Kasper Smedegaard Thaarup 
Lukas Winther Andersen 
Brian Bindner 
Thomas Dahlkvist 

Tuba 
Thomas Andre Røisland 

Harpe 
Zachary James Hatcher 

Tasteinstr. 
Per Salo 

Pauker 
René Felix Mathiesen 

Percussion 
Gert Skød Sørensen 
Jakob Weber Egholm 
Nicola Carrara

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

DR SymfoniOrkestret spiller
film- og gamingmusik ved ca. 

koncertproduktioner pr. sæson.
2-3

11



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

Chef for DR Koncerthuset, Levende Musik & P2 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Producent — Christian Baltzer
Produktionsleder — Trine Heide 
Lydproducer — Thore Brinkmann 
Musiktekniker — Lars C. Bruun
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Per Morten Abrahamsen, Kim Leland
Tryk — Bording Danmark  A/S 


