
Holsts
Planeterne



12. september kl. 19.20
15. september kl. 12.15                                                                                                                
                                                                                  

                                                                                                        

kl. 18.30/14.00 i koncertsalen 
v. Esben Tange

MØD
MUSIKKEN

DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Johannes Søe Hansen 

DR KoncertKoret 
Korsyngemester: Edward Ananian-Cooper 

John Wilson
Dirigent

Andreas Brantelid 
Cello

Torsdag 12. september 2019 kl. 19.30 
Lørdag 14. september 2019 kl. 15.00

02



Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Cellokoncert nr. 1 (1872)

I – Allegro non troppo
II – Allegretto con moto

III – Tempo primo

 
     ca. 19’

Pause (30’)  ca. kl. 19.55
 

Gustav Holst (1874-1934)
Planeterne (1914-16)

I – Mars. Krigsguden
II – Venus. Fredsgudinden

III – Merkur. Den bevingede budbringer
IV – Jupiter. Glædesguden

V – Saturn. Alderdommens budbringer
VI – Uranus. Magikeren

VII – Neptun. Mystikeren

     ca. 51´

Program
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John Wilson
& Andreas Brantelid

Den engelske dirigent John Wilson er 
en usædvanlig en af slagsen, fordi han 
både dirigerer klassisk musik og jazz. 
Desuden har han sit eget orkester, 
John Wilson Orchestra, der spiller 
musicals og filmmusik fra gamle dage. 
Hvert år giver orkestret en koncert 
med Hollywood-musik ved The Proms 
i Royal Albert Hall.

Den 47-årige John Wilson er ikke bare 
utrolig alsidig, men også meget flittig, 
både som dirigent og arrangør. Han er 
fast gæstedirigent for BBC’s Skotske 
Symfoniorkester, og han har med BBC 
Filharmonikerne indspillet mere end 
40 albums, senest en serie med musik 
af USA’s ’nationalkomponist’ Aaron 
Copland.

Det er i aften første gang, han dirige-
rer DR SymfoniOrkestret. Passende 
nok sker debuten med Gustav Holsts 
Planeterne, et værk, John Wilson har 
opført masser af gange, og som han 
frejdigt kalder ”sit partystykke”.

Cellisten Andreas Brantelid er 
et af Danmarks største klassiske 
solistnavne. Han har optrådt i nogle 
af verdens fineste koncertsale, bl.a. 
Musikverein i Wien og Carnegie Hall 
i New York, og i næste uge spiller 
han i Operahuset i Sydney. Men han 
er også kendt af det lokale danske 
musikpublikum fra koncerter i små 
musikforeninger rundt om i landet. 

Andreas Brantelid er 31 år og debut- 
erede som solist, da han var bare 14. 
Hans karriere blev for alvor skudt i gang, 
da han i 2006 vandt Eurovisionens 
konkurrence for unge solister. Blandt 
de mange andre udmærkelser, han 
har modtaget, er Kronprinsparrets 
Kulturpris og i 2015 Carl Nielsen 
Legatets hæderspris, den største pris, 
der gives til danske musikere. 

Han har indspillet flere albums, bl.a. 
Faurés cellosonater med den norske 
pianist Christian Ihle Hadland.  
Andreas Brantelid spiller på en  
uvurderlig Stradivarius-cello fra 1707, 
der udlånes til ham af en velhavende 
norsk kunstsamler.
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Camille Saint-Saëns: 
Cellokoncert nr. 1
  

Camille Saint-Saëns skrev hele livet 
musik med en utrolig lethed og 
overlegenhed. ”Jeg komponerer 
musik på samme måde som et 
æbletræ laver æbler”, var hans egen 
beskrivelse. Og ikke bare gik det 
hurtigt, når han komponerede. Hans 
musik er også selve indbegrebet af 
de franske idealer om en kunst, der 
har klarhed og elegance. De idealer 
håndterede han brillant lige til sin død 
som 86-årig.

Et perleeksempel er Saint-Saëns’ 
Cellokoncert nr. 1 fra 1872, der har 
fast plads i det gængse repertoire 
af cellokoncerter. Det er et meget 
veloplagt og elegant stykke, skrevet 
af en komponist helt på toppen. 
Musikken er melodiøs og koncis, 
og på trods af stramheden er det 
overordnede forløb udformet på en 
original måde: De tre satser er nemlig 
groet sammen til én, og sidste ’sats’ 
bygger på stoffet fra den første. 

Cellokoncertens 1. sats begynder 
uden omsvøb direkte med 
hovedtemaet. Solisten er fuldt 
beskæftiget fra første takt, og satsen 
er oppe i tempo med det samme. 

Koncertens ’2. sats’ er et mellemspil, 
der er typisk for Saint-Saëns’ humor og 
charme. Afsnittet er en lille menuet, 
der leger musikalsk maskebal og flirter 
med rokokostil og pudderparykker. 

Saint-Saëns havde en stor kærlighed 
til musikken fra 1700-tallet (det var 
bestemt ikke en almindelig interesse 
dengang), og her placerer han et styk-
ke fortid midt inde i sin egen samtid. 

3. sats begynder med en gentagelse 
af det hovedtema, der indledte 
koncerten. Derefter udvikler finalen 
sig til at blive den fyldigste af de tre 
satser. Temperamentet er stormfuldt, 
men alligevel kontrolleret. I Saint-
Saëns’ musik er der aldrig noget, der 
flyder ud eller løber over. Fantasien 
lever aldeles strålende indenfor de 
nøje afstukne grænser og koncertens 
ret korte spilletid på omkring de 
20 minutter. Og hvis solistens 
kæmpemæssige udfordringer kan 
overkommes uden alt for mange 
sveddråber, vil det være helt i 
pagt med musikkens overlegne og 
raffinerede ånd.
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Gustav Holst: 
Planeterne

Den engelske komponist Gustav 
Holst er verdensberømt på grund 
af et enkelt af sine mange værker: 
Planeterne. Og det er med god grund, 
for Planeterne er storslået musik, 
som på mange måder er helt uden 
jordforbindelse. Musikken kræver et 
kæmpeorkester med ekstra mange 
blæsere, slagtøj, orgel og to harper, 
og det varer en hel time. Værket er 
så stort, at det næppe var andet end 
ønsketænkning, da Gustav Holst 
komponerede det i årene 1914-16. 

Holsts storværk gennemgår 
solsystemets planeter en for en 
– minus Jorden samt Pluto og de 
andre dværgplaneter, som ikke var 
opdaget dengang. Men det er ikke 
astronomien, altså verdensrummets 
fysik, der interesserede Holst. Hans 
vægt lå på astrologien, den mystiske 
lære om planeternes indflydelse på 
menneskets liv. Det emne havde Holst 
stiftet bekendtskab med i 1913, og han 
studerede det derefter yderst grundigt. 
Planeterne er hans reaktion på den nye 
indsigt, han mente at have fået.

Satserne i Planeterne er derfor 
portrætter af planeternes individuelle 
symbolik, og tilsammen danner de 
syv satser en astrologisk beskrivelse 
af livets cyklus. Mars er den hårde 
fødsel, et billede af de vældige 
kræfter, der behøves til en skabelse. 
Og det er krigen, 1. Verdenskrig, 

der truende var på vej, anført af 
krigsguden Mars. Venus er den ro, der 
falder over skabningen. Merkur er en 
opblomstring og Jupiter et billede på 
det fuldt udfoldede liv.

Det er i Jupiter-satsen, man hører en 
af værkets mest berømte passager. 
En storslået melodi, der bryder ud 
cirka halvvejs inde i satsen. Helt 
forståeligt blev melodien meget 
populær, og i 1921 brugte Holst den til 
en fædrelandssang, I Vow to Thee, My 
Country (Jeg lover dig, mit land). 

I de tre sidste satser ændrer 
Planeterne karakter. Musikken bliver 
mere reflekterende og mystisk. Saturn 
med undertitlen Alderdommens 
budbringer var Holsts egen yndlings-
sats og er nok også den mest subtile af 
de syv. Den næstsidste sats, Uranus. 
Magikeren går i hurtigt tempo og gør 
det med en mere ondsindet karakter 
end værkets første hurtige sats, 
Merkur. 

Sidste sats, Neptun. Mystikeren, er 
en finale som ingen anden. Fordi 
Neptun er den yderste planet, lader 
Holst simpelthen musikken forsvinde 
ganske langsomt ud i intetheden. Et 
skjult kor af damestemmer er med til 
at skabe en klanglig illusion, hvor man 
passerer forbi grænsen for det kendte 
og fortsætter ud i det ukendte. Hvad 
der findes der, svarer Holst ikke på!
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Gustav Holst arbejdede som 
musiklærer på en engelsk kostskole, 
hvor han skrev Planeterne i sit lydtætte 
arbejdsværelse. I 1916 var musikken 
færdig, men en opførelse havde 
lange udsigter. Orkesterbesætningen 
var så enorm, at Holst ikke regnede 
med, at det kunne lade sig gøre 
at stable en opførelse på benene. 
Men i 1918 betalte hans velhavende 
komponistkollega Balfour Gardiner et 
af Londons orkestre for at spille værket 
igennem. Det gjorde et voldsomt 
indtryk på den lille forsamling af 
tilhørere, der var til stede. 

Planeterne skilte sig nemlig ud fra 
alt andet. Holst havde aldrig skrevet 
noget lignende før, og han gjorde 
det heller aldrig igen. Derfor var han 
stærkt irriteret over, at dette ene 
værk fik så stor popularitet. I løbet af 
1920’erne etablerede værket sig i det 
engelske repertoire, og når beundrere 
henvendte sig til Planeternes berømte 
komponist for at få hans autograf, 
gav Holst dem i stedet en sur, trykt 
skrivelse, hvor der stod, at han af 
princip ikke skrev autografer.

Med årene voksede dette ene værks 
berømmelse – og den tilsvarende 
negligering af Holsts andre værker. 
Det store ryk til verdensberømmelse 
kom, da LP-pladerne gjorde det 
muligt at gengive en ordentlig 
orkesterlyd. Planeterne har siden nydt 
en meget stor popularitet og også 
haft stor indflydelse på filmmusik. 
Soundtrackene til f.eks. Star Wars-
filmene står i dyb gæld til Gustav 
Holsts astrologiske mesterværk. 

Jens Cornelius

I nyere tid har andre 
komponister forsøgt at 

supplere Planeterne med 
flere satser, bl.a. Pluto, men 

som regel opfører man 
Gustav Holsts originale 

version.
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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
Erik-Theodor Danciu
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
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Ida Balslev
Peter Andreas Nielsen
Andreas Erik Roslund

Bratsch
Dmitri Golovanov
Katrine Reinhold Bundgaard
Claus Myrup
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Trine Dalsgaard 
Stine Hasbirk Brandt

Katarzyna Bugala
Alexander Butz
Magda Stevensson

Cello
Henrik Dam Thomsen
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Richard Krug
Chul-Geun Park
Christoffer Bergström
Nina Dolgintseva

Kontrabas
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
Anna Nykvist
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Livio Russi
Viktor Wennesz
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen

DR SymfoniOrkestret
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DR SymfoniOrkestret består
i øjeblikket af musikere af  

forskellige nationaliteter.

Sebastian Stevensson
Dorte Bennike
Aksel Kaae Trige

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
Lukas Winther Andersen
Brian Bindner
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher
Berit Spælling

Tasteinstr.
Per Salo
Rikke Sandberg

Pauker
René Felix Mathiesen
Nicola Carrara

Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Mads Hebsgaard Andersen
Oliver Kragelund
Klaes Nielsen

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

15
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DR KoncertKoret
(Ved denne koncert medvirker alene korets damer) 

Sopran
Christine Nonbo Andersen 
Jihye Kim
Malene Nordtorp
Lise Bech Bendix
Camilla Toldi Bugge
Nina Fischer
Magdalena Kozyra
Hetna Regitze Bruun 
Anna Carina Sundstedt
Klaudia Kidon
Astrid Kastensson Navarro-Alonso
Philippa Cold 
Julie Borgwardt-Stampe
Louise Odgaard
Iben Silberg 
Anna Maria Wierød 
Nina Smidt-Brewer 

Alt
Rikke Lender
Hanna-Maria Strand
Anna Caroline Olesen
Mette Bjærang Pedersen
Lone Selchau
Hanne Struck-Schøning 
Rebecca Forsberg Svendsen
Fanny Kempe
Linnéa Lomholt
Susanne Balle
Kristine Gether
Aleksandra Vagner Pedersen
Simone Rønn
Rose-Ann Selmer
Eva Wöllinger-Bengtson
Hedwig Rummel

DR KoncertKoret
medvirker hver sæson ved

store koncertproduktioner drkoncertkoret.dk
6-8
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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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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Kunstnerisk leder for DR KoncertKoret — Michael Emery
Ansvh. producent  — Gordon Alsing
Produktionsledere — Trine Heide, Cecilie Honoré 
Lydproducer — Thore Brinkmann
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Sim Canetty-Clarke, Marios Taramides,
Agnete Schlichtkrull
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


