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kl. 18.30 i koncertsalen 
v. Benedikte Granvig
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Thomas Adès (f. 1971)
Klaverkoncert (2018)

Skandinavisk førsteopførelse

I – Allegrissimo
II – Andante gravemente

III – Allegro giojoso

        ca. 22’

Pause (30’) ca. kl. 20.00

Maurice Ravel (1875-1937)
Valses nobles et sentimentales (1911)

I – Modéré – très franc
II – Assez lent – avec une expression intense

III – Modéré
IV – Assez animé

V – Presque lent – dans un sentiment intime
VI – Vif

VII – Moins vif
VIII – Épilogue: lent

       ca. 15’

Dmitrij Sjostakovitj (1906-75)
Symfoni nr. 9, Es-dur, opus 70 (1945)

I – Allegro
II – Moderato

III – Presto
IV – Largo

V – Allegretto – Allegro

        ca. 26´

Program
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Nicholas Collon 
& Kirill Gerstein

I maj måned blev Nicholas Collon 
udnævnt til kommende chefdirigent 
for Finlands Radiosymfoniorkester. 
Han tiltræder i 2021, og det er et kup af 
det finske orkester, der har fået fat på 
en af Europas mest spændende yngre 
dirigenter.

Nicholas Collon er fra England, født 
i 1983. For tiden er han chefdirigent 
for Residens Orkestret i Haag og 1. 
gæstedirigent for Gürzenich Orkestret 
i Köln. DR SymfoniOrkestret optrådte 
han med for første gang sidste år, og 
sammen med den israelske pianist 
Shai Wosner har de også indspillet et 
album med klaverkoncerter af Haydn 
og Ligeti.

Nicholas Collon har en eliteuddannelse 
fra Eton og Cambridge som både 
bratschist, pianist og organist, 
men han gik hurtigt sine egne veje. 
Bare 20 år gammel grundlagde 
han kammerorkestret Aurora, der 
nedbryder grænser mellem nyt og 
gammelt, og han har allerede uropført 
over 200 nye kompositioner!  
 

Pianisten Kirill Gerstein modtog i 2010 
’klaverets Nobelpris’, den amerikanske 
Gilmore Award, der uddeles hvert 
fjerde år. Han er da også uden 
diskussion en af verdens allerbedste 
pianister – en skarpsindig og nysgerrig 
musiker med et kæmpemæssigt 
kunstnerisk vingefang. Kirill Gerstein er 
altid på udkig efter nye ting at spille og 
er samtidig fuldstændig hjemme i det 
traditionelle repertoire. 

Kirill Gerstein, der fylder 40 år om 
et par uger, er født i Rusland. Efter 
Sovjetunionens sammenbrud kom han 
til USA. Han studerede først to år på 
jazzkonservatoriet Berklee i Boston, 
men valgte så at koncentrere sig om 
den klassiske musik og uddannede sig 
i New York. Siden 2003 har han været 
amerikansk statsborger. 

Gerstein bor i Berlin, hvor han er 
professor ved Hanns Eisler Hochschule 
für Musik. Han er en særdeles travl 
solist over hele verden, og det er i aften 
4. gang, han giver koncert med 
DR SymfoniOrkestret.
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DR SymfoniOrkestret har været 
DR’smusikalske flagskib siden grund-
læggelsen i 1925. I selskab med 
orkestrets 106 musikere kan alle 
opleve den store, symfoniske musik 
– enten ’live’ i DR Koncerthuset eller 
transmitteret på radio, TV og internet.

Hvert år oplever mere end 
100.000 musikelskere magien i den 
levende, symfoniske musik med 
DR SymfoniOrkestret. De klassiske 
Torsdagskoncerter følges hver sæson 
af 500.000 danskere på radio, TV 
og internettet, og millioner lytter 
med, når koncerterne transmitteres 
internationalt.

Sammen med DR Big Band og DR’s 
vifte af kor udgør DR SymfoniOrkestret 
den levende musik i DR, som ud 
over godt 150 årlige koncerter og 

arrangementer i DR Koncerthuset 
tæller lige så mange på turnéer rundt 
omkring i Danmark. Hver sæson tager 
DR SymfoniOrkestret og chefdirigent 
Fabio Luisi desuden på en større 
udlandsturné, hvor de bl.a. opfører 
musik af danske komponister. 

I de senere år har DR SymfoniOrkestret 
også 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.

DR SymfoniOrkestret
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Thomas Adès: 
Klaverkoncert 

I aften kan man for første gang i 
Norden høre den verdensberømte 
engelske komponist Thomas Adès’ 
nye klaverkoncert. Den er skrevet på 
opfordring fra pianisten Kirill Gerstein,  
der uropførte den i Boston i marts. Si-
den har Gerstein spillet den i New York  
og i Leipzig. Opførelsen i Koncerthuset 
er altså bare den 4. nogensinde.

Adès kalder sit stykke for ”en rigtig 
koncert”. Han retter blikket mod 
hele klaverkoncerttraditionen fra 
Beethoven, Tjajkovskij, Rakhmaninov, 
Bartók og alle de andre store genier, 
der har udviklet den uopslidelige 
genre. 

Koncerten har tre satser, fordelt efter 
den klassiske model hurtig-langsom
-hurtig. Adès har også bevaret det  
traditionelle princip med ’hovedtema’ 
og ’sidetema’ som byggesten, der i 
1. sats kontrasterer hinanden, og helt 
efter planen indlægger han også en 
solo-kadence til pianisten, der på den 
måde får en ekstra stjernestund helt 
alene. 

48-årige Thomas Adès besidder en 
supervital kombination af nyt og 
gammelt, og engelske kritikere har 
rammende betegnet ham som ”en 
radikal traditionalist”. Hans musik 
har det med at lyde som om hele 
musikhistorien er disket op på en stor 
spis-hvad-De-kan-festbuffet. 

Med særlig fryd kaster Adès sig også 
ud i direkte stilefterligninger, og para-
doksalt nok bliver udtrykket netop af 
den grund hans eget. Et andet af hans 
kendetegn er den totalt overskudsag-
tige dynamik og balstyriske fantasi, 
som særligt er tydelig i klaverkoncer-
tens finale. En krøllet, overdådig og 
nutidig hyldest til selve idéen om en 
klaverkoncert. 

De amerikanske kritikere kaldte efter 
uropførelsen i marts klaverkoncerten 
for et af Adès’ bedste værker nogen-
sinde, og Kirill Gerstein mener, at der 
ikke er mange koncerter siden Bartók 
(der døde i 1945), som kan måle sig 
med den. 

Og så er den vanvittig svær at spille! 
“Der kræves klaverspil i den store, 
meget virtuose stil”, siger Gerstein, 
som ellers er i stand til hvad som helst 
på et flygel.

06

Thomas Adès modtog i 
2015 Léonie Sonnings 

Musikpris her i 
Koncerthuset.
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Dans er et nøgleord i Ravels musik. I 
hans værker finder man menuetter, 
valse, balletter – og en enkelt bolero! 

Wienervalsen havde Ravel et blødt 
punkt for. I orkesterværket La Valse 
lader han den gamle verden synke i 
grus til valsende tre-fjerdelstakt. Og i 
Valses nobles et sentimentales hylder 
han de gode gamle dage, der er gået 
tabt for evigt. 

Titlen er en fantasi over Schuberts 
klaversamlinger Valses nobles og 
Valses sentimentales. Hos Ravel 
sammenblandes de to musikalske 
karakterer ’fornem’ og ’sentimental’ 
– der måske snarere skal forstås 
som ’udadvendt’ og ’indadvendt’ 
– på tvetydig vis. Maskespillet blev 
understreget, da Ravel i 1911 lod 
musikken uropføre ved en koncert i 
Paris, hvor publikum ikke fik at vide, 
hvem komponisten var!

Der blev buhet kraftigt af de skarpe, 
bittersøde valse, og det var Ravel bag 
sin anonymitet godt tilfreds med. Han 
var på det tidspunkt af en verdens mest 
avancerede og moderne komponister 
– og stolt af det. Alene de to første 
takter, der på samme tid er ironiske, 
dissonerende og kulørt valsende, viser 
musikkens specielle kombination af 
provokation og nostalgi. 

Oprindeligt var Valses nobles et 
sentimentales et klaverværk, men året 
efter orkestrerede Ravel musikken til 
brug i en ballet. Han havde en evne til 
at forvandle sine klaverværker til nye 
identiteter. Orkesterudgaven krummer 
ikke et hår på musikkens stemmeføring 
eller harmonisering, men den har mere 
sødme end den kantede klaverversion, 
og den nyder selvfølgelig godt af Ravels 
enestående koloristiske håndtering af 
symfoniorkestret. 

Begge versioner har samme motto, 
taget fra en samtidig fransk roman: 
”… den behagelige og uforanderlige 
glæde ved unyttig beskæftigelse”. 

Maurice Ravel: 
Valses nobles et sentimentales 
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Blandt Sjostakovitjs 15 symfonier er den 
korte Symfoni nr. 9 en af de mest kon-
centrerede. Den var en provokation, da 
den blev spillet første gang, og kort tid 
efter blev symfonien helt forbudt. 

Sjostakovitj begyndte at skrive sym-
fonien i slutfasen af 2. Verdenskrig. 
Nazityskland var blevet trængt tilbage 
af Sovjetunionen, der nu rykkede 
frem mod erobringen af Berlin. Det 
sovjetiske styre ønskede sig en heroisk 
sejrssymfoni af Sjostakovitj, rigets 
førende komponist, og Sjostakovitj 
bekræftede i påfaldende ’officielle’ 
udtalelser, at det netop var det, han 
arbejdede på. Et storværk for kor og 
orkester! Nære venner hørte endda 
Sjostakovitj spille ti minutter af den 
planlagte triumfsymfoni på klaver.

Alligevel lagde Sjostakovitj værket 
til side, og først et par måneder efter 
krigens afslutning tog han fat på 
arbejdet igen. Resultatet blev en helt 
anden slags værk. Kortfattet, uden kor 
og solister, og på en måde lidt pjattet. 
”Nærmest i Mozart-stil”, bemærkede 
Sjostakovitjs kollega, Gabriel Popov. 
Og så havde symfonien endda det 
mytiske nummer 9 – det tal, der siden 
Beethovens skelsættende Symfoni nr. 9 
med kor og solister har været et for-
ventningspres for både komponister 
og tilhørere.

Allerede året efter blev der nedlagt 
opførelsesforbud mod Sjostakovitjs 
9. symfoni, som ikke blev spillet i 

Sovjet de følgende ti år. Kritikken lød, 
at symfonien havde ”ideologiske svag-
heder”, fordi den ikke afspejlede ”det 
sovjetiske folks sande ånd”, som det 
blev sagt. ”Er det virkelig det rigtige 
tidspunkt for en stor kunstner at holde 
ferie fra tidens problemer?”, spurgte 
man fra officiel side.

Man havde tydeligvis forstået, at 
Sjostakovitj afviste den sovjetiske 
sejrspropaganda som falskhedens 
maske. Og at han tog afstand ved selv 
at iføre sig en anden og meget tvetydig 
maske, cirkusklovnens. Jublen er hul, 
tragedien og anspændelserne deri-
mod særdeles nærværende. 

Med et grotesk grin mixer Sjostakovitj 
de klassiske brokker i forvrænget  
Mozart-stil sammen med støjende  
cirkusmusik, og i 3. sats kammer 
’glæden’ over i ren paranoia.

I 4. sats er der intet som helst at grine 
af: Messingblæserne træder frem 
som en henrettelsespeloton overfor 
en enlig fagot, der i et højt, forpint leje 
står alene tilbage, såret og afklædt, 
og trygler for sit liv.

Den hårrejsende scene fortsætter 
uden pause til 5. sats, hvor fagotten 
finder fodfæste i et mere dagligdags 
leje og sætter gang i et sidste forsøg 
på at holde fast i munterheden. Tror vi 
på det gode humør denne gang?

Jens Cornelius

Dmitrij Sjostakovitj: 
Symfoni nr. 9
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Oplev Bachs melodiske klaverstykker blive 
forvandlet til en musikfest i Per Nørgårds 

dobbeltkoncert Bach to the Future, hvor to af 
Danmarks bedste slagtøjsspillere får musikken 

til at stråle i alle regnbuens farver. I Strauss’ 
Sinfonia Domestica er orkestret udvidet til det 

maksimale – for at rumme et selvportræt af 
den geniale komponist og hans familie.

Køb billetter på drkoncerthuset.dk

Dirigent: Leon Botstein

10. OKT KL. 19.30  
KONCERTSALEN

BOTSTEIN &  
STRAUSS
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Violin 1
Johannes Søe Hansen
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
Erik-Theodor Danciu
Christine Bernsted
Maj Kullberg
Kern Westerberg
Isabelle Bania

Violin 2
Teresa La Cour
Kirstine Schneider
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Marianne Bindel
Morten Kjær Dulong
Anne Marie Kjærulff
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Christian Ellegaard
Aleksander Kølbel
Rebecka Freij
Lisa Zhou

Bratsch
Marthe Grimsrud Husum
Dmitri Golovanov
Katrine Reinhold Bundgaard 
Claus Myrup
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Lilion Anne Soren
Stine Hasbirk Brandt

Katarzyna Bugala
Alexander Butz
Magda Stevensson

Cello
Henrik Dam Thomsen
Carsten Tagmose
Johan Krarup 
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Peter Morrison
Richard Krug
Chul-Geun Park
Christoffer Bergström
Nina Dolgintseva

Kontrabas
Joel Gonzalez
Pedro Vares de Azevedo
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
Ulrich Trier Ortmann

Klarinet
Johnny Teyssier
August Lange Finkas
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Aksel Kaae Trige

DR SymfoniOrkestret
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DR SymfoniOrkestret kan i
september-oktober opleves i

nye episoder af
Den klassiske musikquiz på DR K.

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Ulrik Ravn Jensen
Dominika Piwkowska
Oskar Lejonklo
Henning Hansen
Jakob Arnholtz

Trompet
Michael Frank Møller 
László Molnár 
Andreas Jul Nielsen 

Basun
Kasper Smedegaard Thaarup
Lukas Winther Andersen
Thomas Dahkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher
Berit Spælling
Tasteinstr.
Per Salo
Rikke Sandberg

Pauker
René Felix Mathiesen

Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Mads Hebsgaard Andersen
Thomas Teisner

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Henrik Overgaard Kristensen
Produktionsleder — Jakob Helmer Mørck 
Lydproducer — Preben Iwan
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, 
Christian Rahbek Olsen, Per Morten Abrahamsen, Jim Hinson, 
Marco Borggreve, Kim Matthäi Leland
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


