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MØD
MUSIKKEN

27. september kl. 19.20
29. september kl. 12.15

kl. 18.30/14.00 i koncertsalen 
v. Mathias Hammer

DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Johannes Søe Hansen

Manfred Honeck 
Dirigent

Rudolf Buchbinder 
Klaver

Fredag 27. september 2019 kl. 19.30 
Lørdag 28. september 2019 kl. 15.00 
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James MacMillan (født 1959)
Larghetto (2017)

       ca. 15'

Peter Tjajkovskij (1840-93)
Klaverkoncert nr. 1, b-mol, opus 23 (1874-75; rev. 1879, 1888)

I – Allegro non troppo e molto maestoso – Allegro con spirito
II – Andantino semplice – Prestissimo – Tempo I

III – Allegro con fuoco – Molto meno mosso – Allegro vivo

       ca. 36'

Pause (30’) ca. kl. 20.25 (15.55)

Antonín Dvořák (1841-1904)
Symfoni nr. 8, G-dur, opus 88 (1889)

I – Allegro con brio
II – Adagio

III – Allegretto grazioso — Molto vivace
IV – Allegro ma non troppo

       ca. 37'

Program
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Manfred Honeck 
& Rudolf Buchbinder

Den østrigske dirigent Manfred Honeck 
har siden 2008 været chefdirigent 
for Pittsburgh Symfoniorkester i USA. 
Samarbejdet er en enorm succes, 
og Honeck har løftet orkestret op i 
verdenseliten. 

Han begyndte sin musikerkarriere 
som bratschist hos Wiener 
Filharmonikerne. Efter ti år skiftede 
han gradvis til dirigentfaget og 
fik i 1991 sin første stilling som 
kapelmester ved Zürich Operaen. 
Siden blev han chefdirigent for 
Sveriges Radios Symfoniorkester og 
for Operaen i Stuttgart. 

Gennem mere end 20 år har han 
været en regelmæssig gæst hos  
DR SymfoniOrkestret. Som gæste-
dirigent har han også dirigeret 
bl.a. Berliner Filharmonikerne, 
Concert-gebouw Orkestret, Dresdens 
Statskapel, Chicago Symfoniorkester 
og sit eget gamle orkester, Wiener 
Filharmonikerne. 

Han er æresdoktor ved flere univer-
siteter og er blevet udnævnt til 
professor af den østrigske præsident. 
På trods af al virakken bor han stadig 
på sin fødeegn i en lille østrigsk by.

”Jeg er taknemmelig for at være 
vokset op i en by, hvor musik er 
noget lige så naturligt som at trække 
vejret.” Sådan siger pianisten Rudolf 
Buchbinder fra Wien. Det begyndte, 
da han i en alder af fem år(!) blev 
optaget på Hochschule für Musik, 
som er Wiens konservatorium. Ni år 
gammel gav han sin første koncert i 
Wiens berømte Musikverein.

Han har spillet uophørligt lige siden 
og er i dag 72 år. Siden 2007 har han 
desuden været kunstnerisk leder af 
Grafenegg Festivalen i Østrig, der 
i løbet af tre sensommeruger hvert 
år samler nogle af verdens bedste 
musikere og orkestre – og Rudolf 
Buchbinder spiller også selv med.

Blandt Rudolf Buchbinders mange 
indspilninger er samtlige klaverværker 
af Haydn og klaverkoncerterne 
af Mozart og Brahms. To gange 
har han indspillet alle sonater og 
klaverkoncerter af Beethoven. 
Rudolf Buchbinder siger i øvrigt, 
at han aldrig øver sig mere end 30 
minutter om dagen, men at han 
mentalt sidder ved klaveret 24 timer i 
døgnet.
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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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Den skotske komponist James 
MacMillan er dybt troende og har 
skrevet en stor mængde kirkelige og 
religiøse værker. Til dem hører også 
orkesterværket Larghetto, selv om man 
på titlen ikke kan aflæse andet, end 
at det drejer sig om et stykke musik i 
langsomt tempo. Larghetto, skrevet i 
2017, er nemlig en orkesterversion af 
MacMillans kirkelige korværk Miserere 
fra 2009.

Den underliggende skyggetekst fra 
Miserere er Davids Salme 51, som 
begynder: ”Gud, vær mig nådig i din 
godhed, udslet mine overtrædelser 
i din store barmhjertighed! Vask 
mig fuldstændig ren for skyld, rens 
mig for synd! For jeg kender mine 
overtrædelser, og min synd har jeg 
altid for øje.”

Det er ord, der synges i den katolske 
kirke på kirkeårets mørkeste tidspunkt, 
skærtorsdag og langfredag. Undervejs 
i gudstjenesten slukkes lysene i kirken 
gradvist som symbol på Jesu liv, der 
ebber ud. Gennem denne anger skal 
man nå til håbet og genopstandelsen, 
som venter på den anden side. Troen på 
tilgivelse viser vej til lyset.

Musikken af den 60-årige James 
MacMillan har altid en særlig 
intensitet, som skyldes hans stærke 
overbevisninger. ”Jeg respekterer 
traditionerne, både de kulturelle, 

politiske og historiske, og når man 
arbejder omhyggeligt og uafbrudt med 
gamle former og evige værdier, bliver 
man bestyrket i sin søgen efter nye 
udtryk”, siger han. 

”Eksperimenter er ikke uforenelige 
med en påvirkning fra det bestående. 
Ideologisk set er min musik derfor 
udtryk for både katolicismens tidløse 
sandheder og et brændende socialt 
engagement. Musikalsk kan man 
forhåbentlig fornemme en oplevelse af 
fortidens dybde samtidig med forsøg 
på at skabe noget nyt.”

MacMillans Larghetto blev uropført for 
knap to år siden af aftenens dirigent 
Manfred Honeck og Pittsburgh 
Symfoniorkester. Orkestret havde 
bestilt stykket for at markere Honecks 
10-års jubilæum som chefdirigent.

James MacMillan: 
Larghetto
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Peter Tjajkovskij: 
Klaverkoncert nr. 1 

Den fantastiske Klaverkoncert nr. 1 af 
Tjajkovskij er blevet et symbol på selve 
den klassiske musik, og dens succes 
har helt overskygget Tjajkovskijs to 
øvrige klaverkoncerter. Det skyldes 
ikke mindst indledningen, som er 
genial. Når strygerne vælter frem 
med deres store indledningsmelodi, 
mens pianisten banker sine næver i 
som akkompagnement, har musikken 
fuldstændig magten over rummet. 

Den flotte åbning varer 3-4 minutter, 
og så sker der det mærkelige, at 
klaverkoncerten laver en omstart! 
Tjajkovskij vender slet ikke tilbage 
til det geniale åbningstema. I stedet 
præsenterer klaveret et helt nyt tema, 
og først nu starter klaverkoncerten i 
sin officielle toneart b-mol. 

Det nye tema lyder som en folkesang, 
og det er det også. Melodien hedder 
Der kom en kosak fra Don, og Tjajkov-
skij havde hørt den sunget af en blind 
tigger på en markedsplads i Ukraine. 
Sammen med endnu et lyrisk tema 
bygger Tjajkovskij en kæmpemæssig 
førstesats op, hvor de stille, melankol-
ske passager smidigt hænger sammen 
med klaverets virtuose udfoldelser.

2. sats er bygget over to melodier, der 
igen minder om små folkelige sange. 
Den første har Tjajkovskij selv lavet, og 
den har en uskyldig og dagdrømmen-
de karakter. I midterstykket af satsen 

skifter Tjajkovskij så til en fransk vise, 
der hedder Il faut s’amuser, danser et 
rire (Man skal more sig, danse og le). 
Den drejer elegant musikken i retning 
af kabaretstemning, en meget vellyk-
ket måde at vise tankeflugt i musikken.

3. sats er en af de mest stormende 
finaler, man kan tænke sig. Karakteren 
er oprørsk og tempoet højt, og det sti-
ger endda mod slutningen af satsen. 
Igen bruger Tjajkovskij en folkesang 
som tema. Denne gang hedder den 
Kom ud, Ivanka. Tjajkovskij havde fun-
det den i en samling af folkemelodier, 
der var udkommet et par år tidligere. 

Endnu et tema dukker op, og musik-
ken udvikler sig så fyrigt, at man kom-
mer til at tænke på vilde, berusede 
kosakker. Som afslutning kommer en 
kolossal hymne – der ikke fejrer noget 
andet end klaverkoncerten selv.
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”For mig er Dvořáks 8. symfoni noget 
helt særligt”, siger dirigenten Manfred 
Honeck. ”Dvořáks andre symfonier er 
tydeligt påvirket af tyske forbilleder, 
men den 8. symfoni er helt igennem 
tjekkisk i sin stil og sin idé.”

Dvořák havde sin saft og kraft fra 
folkemusikken. Som søn af en landsby-
slagter og kroholder kendte Dvořák det 
bøhmiske folkeliv på nærmeste hold, 
og hans 8. symfoni kan høres som en 
hyldest til alle Bøhmens spillemænd og 
folkesangere. Symfonien er nok også 
den mest melodiøse, Dvořák skrev. 
Den har en overflod af temaer, og som 
lytter bæres man hele tiden videre til et 
nyt højdepunkt. 

En af grundene til at symfonien flyver 
sådan afsted er, at den langsomme 
sats, 2. satsen, faktisk går ret hurtigt! 
Den begynder som en idyllisk noctur-
ne, men fløjternes melodi – en af de 
mange i symfonien, der lyder som en 
børnesang – får tusmørket til at for-
svinde, og ud af akkompagnementet 
vokser en yndefuld sangleg.

Manfred Honeck understreger begej-
stret, hvordan Dvořák helt konkret flet-
ter tjekkisk folkemusik ind i symfonien:

”3. sats skal ikke forstås som en vals, 
men som den tjekkiske folkedans ’dum-
ka’. Dvořáks angivelser af buestrøgene 
viser, at musikkens dansende karakter 
skal have et præg af melankoli. Satsens 
coda er en tjekkisk polka, der gerne må 
spilles rustikt og sjovt, så man fornem-
mer den opløftede stemning, der er 
så typisk for den tjekkiske stil. Slaviske 
folkedanse stiger næsten altid i tempo 
mod slutningen, og den slaviske polka 
i 4. sats er eksotisk og næsten vild. 
Bratscherne skal efterligne trommer, 
og hornenes kraftige triller er med til at 
give musikken en enorm farvepragt.”

Også mere abstrakt er symfonien 
præget af de tjekkiske omgivelser. 
”Der løber en dyb kærlighed til naturen 
gennem symfonien”, forklarer Honeck. 
”Dvořák indfanger naturens sarte 
stemninger i vidunderlige musikalske 
billeder, og det er en af symfoniens 
store styrker. Og de hurtige og bratte 
stemningsskift peger i retning af, at 
musikken er inspireret af tjekkiske fol-
keeventyr, hvor lys og mørke hænger 
ubrydeligt sammen.”

Jens Cornelius

Antonín Dvořák: 
Symfoni nr. 8

Dvořák skrev ni symfonier 
– de oftest spillede er                  

nr. 7, 8 og 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 
Elna Carr 
Jan Leif Rohard 
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 
Kern Westerberg 
Christine Bernsted 
Maj Kullberg

Violin 2 
Kirstine Schneider 
Monika Malmquist Egholm 
Bodil Kuhlmann 
Julie Meile 
Line Marie Most 
Marianne Bindel 
Anne Marie Kjærulff 
Andrea Rebekka Alsted 
Stanislav Igorevich Zakrjevski 
Christian Ellegaard 
Benedikte Pontoppidan Thyssen 
Ida Balslev 
Aleksander Kølbel 
Rebecka Freij 
Mirjam Teresa Petersson

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 
Vanja Maria Louro 
Birgitte Øland 
Johan Krarup 
Richard Krug 
Chul-Geun Park 
Christoffer Bergström 
Nina Dolgintseva 
Carl-Oscar Østerlind

Kontrabas 
Joel Gonzalez 
Pedro Vares de Azevedo 
Einars Everss 
Michal Stadnicki 
Michael Rossander Dabelsteen 
Henrik Schou Kristensen 
Ditlev Damkjær 
Mads Lundahl Kristensen

Fløjte 
Ulla Miilmann 
Mikael Beier 
Russell Satoshi Itani 

Obo 
Kristine Vestergaard 
Sven Buller 

Klarinet 
Johnny Teyssier 
August Lange Finkas 

DR SymfoniOrkestret
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DR SymfoniOrkestret optræder
hvert år ved flere end

koncerter og arrangementer

Fagot 
Audun Halvorsen 
Britta Cortabarria 

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 
Robert Holmsted 
Thomas Dahlkvist 

Tuba 
Thomas Andre Røisland 

Harpe
Ysella Krantz 

Pauker 
René Felix Mathiesen 

Percussion 
Gert Skød Sørensen 
Nicola Carrara

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

75
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Karen Skriver Zarganis
Produktionsleder — Trine Heide 
Lydproducer — Thore Brinkmann
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Kim Matthäi Leland , Felix Broede, 
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


