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Orkestrets musikere stemmer instrumenterne. 
Lyset dæmpes i koncertsalen, stilheden sænker 
sig – og musikken bruser frem fra orkestret. Hvis 
der er én ting, DR SymfoniOrkestrets 106 musike-
re deler med både vores gæstekunstnere og vores 
publikum i det øjeblik, er det den dybe passion for 
musikken. Hvert sekund, vi tilbringer sammen 
i musikkens verden, er unikt og kommer ikke til-
bage. Men når musikerne yder deres allerbedste, 
og publikum overgiver sig til musikken, bliver øje-
blikket uforglemmeligt.

Passionen binder os sammen om musikken, men 
samtidig har ordet en dobbelt betydning, som vi 
kredser om i denne koncertsæson. I en række stor-

Foto: Agnete Schlichtkrull

KÆRE 
PUBLIKUM
Velkommen til en koncertsæson 
fuld af passion, stor musik og 
sublime gæstekunstnere.

“ Vi er stolte over at kunne 
præsentere en håndfuld af 
orkestrets egne musikere i den 
krævende rolle som solister”

slåede værker af bl.a. Brahms, Beethoven, Niel-
sen og sæsonåbningens førsteopførelse af Hans 
Abrahamsen er musikken fuld af lidenskab og 
hengivelse. Men passion kan også betyde lidelse, 
og det kan opleves i sæsonens stærke, dramatiske 
værker af bl.a. Debussy og Sjostakovitj. 

Gennem hele sæsonen får DR SymfoniOrkestret 
besøg af en række eminente internationale gæste-
kunstnere, som er med til at give musikken ekstra 
glans og dybde. Samtidig er vi stolte over at kunne 
præsentere en håndfuld af orkestrets egne musi-
kere i den krævende rolle som solister. Når hele 
fem af vores solospillere i denne sæson træder 
frem i rampelyset foran deres kolleger, er det et 
tydeligt udtryk for, at vores orkester består af stær-
ke, kunstneriske profiler, der på én gang formår 
at smelte ind i den store, varme orkesterklang og 
alligevel har et individuelt udtryk, der gør dem til 
store kunstnere i egen ret.

Vil du følge DR SymfoniOrkestret gennem hele 
sæsonen, kan du med et abonnement komme tæt 
på orkestret og få nye perspektiver på musikken 
med et særligt udvalg af koncerter. Vi elsker vores 
trofaste publikum, som vi har delt så mange sto-
re øjeblikke med. Og samtidig er vi spændt på at 
møde alle de nye ansigter, som bl.a. finder vej til de 
særlige temakoncerter, hvor orkestret åbner den 
levende, symfoniske musiks magiske verden for et 
helt nyt publikum.

På gensyn i DR Koncertsalen!

Kim Bohr 
Chef for DR Koncerthuset, Kor & Orkestre
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Som chefdirigent for DR SymfoniOrkestret er jeg 
stolt over at kunne præsentere en koncertsæson, 
som tegner til at blive en af de smukkeste og mest 
interessante sæsoner i min tid med orkestret. 
Gennem sæsonen kommer vi gennem en fanta-
stisk bred vifte af mesterværker sammen – fra 
de tidligste symfonier til helt nyskrevne værker, 
hvor vi er i tæt dialog med komponisten gennem 
skabelsesprocessen. 

Det er en særlig glæde for mig, at jeg i denne sæson 
vil komme til at lære det særlige, danske tonesprog 
endnu bedre at kende. Når man som jeg kommer 
udefra, er det slående, hvor tydeligt musikken af 
danske komponister afspejler en særlig, dansk 
mentalitet, som jeg føler mig meget tæt forbundet 

med. Der er en smuk og intens enkelhed og et me-
get ligefremt udtryk, som går igen fra Carl Nielsens 
musik til fx Hans Abrahamsens – og faktisk vil jeg 
sige, at DR SymfoniOrkestrets spillestil og person-
lighed er præget af de samme kvaliteter.

Takket være den åbenhed og varme, som musiker-
ne i DR SymfoniOrkestret har vist mig fra første 
stund, har vi haft fantastiske stunder sammen i de 
år, jeg har ledet orkestret. Sammen med de strålen-
de gæstedirigenter og solister, som jeg denne sæ-
son deler scenen med, ser musikerne og jeg frem 
til endnu en spændende koncertsæson her i DR 
Koncerthuset!   

Fabio Luisi

FABIO LUISI
C H E F D I R I G E N T

Kontakt os
Har du spørgsmål er du velkommen 
til at ringe til vores kundecenter på 
tlf. 35 20 62 62  mandag-onsdag 
kl. 10-16, torsdag kl. 12-18 og 
fredag kl. 10-16
Eller du kan sende os en mail  
på drsoabonnement@dr.dk

Læs mere om sæsonen på 
drsymfoniorkestret.dk

Forsidefoto: Per Morten Abrahamsen
Foto: Per Morten Abrahamsen
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Fabio Luisi
(Luisi & Brahms’ 2.)



5

Luisi & Brahms’ 2.
Torsdag 29. august 2019 kl. 19.30
Fredag 30. august 2019 kl. 19.30
T1 F1 160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Fabio Luisi
Solist: Leonidas Kavakos, violin
Hans Abrahamsen: Tre stykker for orkester 
(1. gang i Skandinavien)
Korngold: Violinkoncert
Brahms: Symfoni nr. 2

DR SymfoniOrkestret og Fabio Luisi åbner 
sæsonen 2019-20 med store romantiske 
mesterværker og en stærk skandinavisk første-
opførelse. Hans Abrahamsens nye orkester-
værk, skrevet til Berliner Filharmonikerne, 
har en understrøm af længsel, og Korngolds 
forførende melodiske Violinkoncert er en over-
dådig optakt til Brahms’ lyse og optimistiske 
Symfoni nr. 2. 

Det er af stor betydning for DR Symfoni-
Orkestret at spille det bedste af vor tids danske 
musik, og ved denne koncert opfører orkestret 
Hans Abrahamsens poetiske Tre stykker for or-
kester. Hans Abrahamsen er modtager af Léonie 
Sonnings Musikpris 2019 – en dansk komponist i 
verdensklasse, som er blevet hædret med de stør-
ste internationale priser og får spillet sin musik 

af førende orkestre i både Europa og USA. 
Koncertens solist er den græske verdensstjerne 
Leonidas Kavakos, som gennem årene har fået 
et helt specielt forhold til DR SymfoniOrkestret. 
Han er blevet en fast gæst i DR Koncerthuset og 
viser nye kunstneriske dybder hver gang, han 
optræder her – senest med en koncert, der fik 
Politiken til at konstatere, at han “...simpelthen 
er verdens førende på sit instrument”. 

SEPTEMBERAUGUST

Bancroft & Sibelius’ 5.
Torsdag 5. september 2019 kl. 19.30
Fredag 6. september 2019 kl. 19.30
T2  F2 135, 210, 310, 410, 460, 510 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Ryan Bancroft
Solister: Duo Åstrand/Salo 
Schönberg: Verklärte Nacht 
Allan Gravgaard Madsen: Nachtmusik 
(uropførelse)
Sibelius: Symfoni nr. 5

Vinderen af Malko Konkurrencen 2018, ameri-
kanske Ryan Bancroft, vender tilbage til DR 
Koncerthuset og dirigerer intens romantisk musik. 
Sibelius’ storslåede 5. Symfoni er et magisk møde 
mellem menneskesindet og naturens store vidder, 
og Schönbergs senromantiske nattestemning 
lægger op til aftenens uropførelse, Allan Gravgaard 
Madsens Nachtmusik – skrevet til DR Symfoni-
Orkestrets koncertmester Christina Åstrand og 
pianist Per Salo.

Holsts Planeterne
Torsdag 12. september 2019 kl. 19.30
Lørdag 14. september 2019 kl. 15.00
T1 L  160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
DR KoncertKorets damer
Dirigent: John Wilson
Solist: Andreas Brantelid, cello
Saint-Saëns: Cellokoncert nr. 1
Holst: Planeterne 

Planeterne er en bevægende musikalsk rejse gen-
nem vores solsystem ud i universets uendelighed. 
En berømt og elsket genistreg af den engelske kom-
ponist Gustav Holst – og en oplevelse, man ikke må 
gå glip af, hvis man elsker symfonisk musik i aller-
største format. På programmet er også den danske 
verdenscellist Andreas Brantelid som solist i den 
udtryksfulde Cellokoncert nr. 1 af Saint-Saëns.

Star Wars
Torsdag 15. august 2019 kl. 20.00
Fredag 16. august 2019 kl. 20.00
Lørdag 17. august 2019 kl. 15.00
Lørdag 17. august 2019 kl. 20.00
310, 410, 610, 660 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Ludwig Wicki

DR SymfoniOrkestret præsenterer en eneståen-
de filmkoncertoplevelse i Koncertsalen: Oplev 
George Lucas’ første Star Wars-film på det store 
lærred, mens orkestret opfører John Williams’ 
ikoniske musik live. En unik chance for at opleve 
nye dimensioner i et af filmhistoriens udødelige 
mesterværker.

Leonidas Kavakos

Per Salo & 
Christina Åstrand

Planeterne
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Honeck & Dvořáks 8.
Fredag 27. september 2019 kl. 19.30
Lørdag 28. september 2019 kl. 15.00
F2 L  160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Manfred Honeck
Solist: Rudolf Buchbinder, klaver
James MacMillan: Larghetto
Tjajkovskij: Klaverkoncert nr. 1
Dvořák: Symfoni nr. 8

En koncert med klassisk musik, når den er aller-
mest medrivende og melodisk. Orkestret får vinger 
i Dvořáks 8. Symfoni, som tager os på en inspireret 
rejse til de bøhmiske landskaber. Og mere overdå-
dig end Tjajkovskijs 1. Klaverkoncert kan kombina-
tionen af klaver og stort orkester ikke lyde! En stor 
romantisk aften med dirigenten Manfred Honeck 
og pianisten Rudolf Buchbinder fra Wien. 

SEPTEMBER

Noseda & Fangen
Torsdag 19. september 2019 kl. 19.30
T3 110, 185, 295, 385, 410, 460 kr.

DR SymfoniOrkestret
DR KoncertKoret
Dirigent: Gianandrea Noseda
Solister: Michael Nagy, baryton,  
Anna Maria Chiuri, mezzosopran,  
Stephan Rügamer, tenor
Dallapiccola: Fangen

Denne aften er en enestående chance for at ople-
ve en af det 20. århundredes betydeligste operaer. 
Den italienske komponist Luigi Dallapiccolas 
Fangen er en uafrystelig fortælling om den sidste 
nat i en fanges liv. Operaen åbner med et strejf af 
håb, som lyser en fangecelle op, og gennem opera-
en følger vi en dødsdømt fanges vej ud gennem de 
dystre fængselsgange. 

Operaen er skrevet i årene efter 2. Verdenskrig, 
men foregår under den spanske inkvisition, hvor 
en politisk fange sidder indsat og afventer sin 
død. Operaen beskriver fangens håb om frihed, 

der stadig lever – næsten til det sidste.
Fangen er et rystende værk. En kort, kon-

centreret og tankevækkende opera på under 
en time, som har fortjent sin klassikerstatus i 
efterkrigstidens musik. 

Til denne koncertopførelse, som er en del af 
Golden Days Festival 2019, får DR Symfoni-
Orkestret besøg af den store italienske operadi-
rigent Gianandrea Noseda og tre internationale 
sangsolister, som også medvirker på orkestrets 
efterfølgende cd-indspilning for pladeselskabet 
Chandos.

Manfred Honeck
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FORDELE FOR 
ABONNENTER

• 20 % rabat
• Fast plads i salen 
•  Gæstebilletter 
•  Forkøbsret med  

10% rabat 
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CHRISTINA ÅSTRAND 
& PER SALO 
Koncertmester Christina Åstrand danner fast 
duo med DR SymfoniOrkestrets pianist Per Salo, 
og sammen er de solister i uropførelsen af en ny 
dobbeltkoncert for violin og klaver.

Da Christina Åstrand spillede 
sig til stillingen som koncert-
mester i DR SymfoniOrkestret, 
blev hun akkompagneret af or-
kestrets faste pianist Per Salo. 
Hun fik både jobbet og – seks 
år senere – pianisten, for de to 
danner i dag par både privat og 
musikalsk. 

Per Salo og Christina 
Åstrand er både som solister 
og som duo blandt dansk 
musiklivs skarpeste profiler, og 
begge er dybt engagerede i den 
helt nye musik. De har arbejdet 
tæt sammen med komponisten 
Allan Gravgaard Madsen om 
tilblivelsen af hans nye dob-
beltkoncert Nachtmusik, som 
de uropfører sammen med DR 
SymfoniOrkestret til Torsdags-
koncerten 5. september. 

Foto: Agnete Schlichtkrull



8

Collon &  
Sjostakovitjs 9.
Torsdag 3. oktober 2019 kl. 19.30
T2  160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Nicholas Collon
Solist: Kirill Gerstein, klaver
Ravel: Valses nobles et sentimentales
Thomas Adès: Klaverkoncert  
(1. gang i Skandinavien)
Sjostakovitj: Symfoni nr. 9

En aften med tre store komponister fra dette 
og forrige århundrede – og en spændende 
skandinavisk førsteopførelse. Ravels valsesuite 
er en kærlighedserklæring til dansen, mens 
Sjostakovitj er spids findig og ironisk i sin Symfoni 
nr. 9, der blev bandlyst af Stalin for sin frækhed. 
Solist er verdensstjernen Kirill Gerstein, der 
præsenterer en ny klaverkoncert af en af vor 
tids mest innovative komponister, Sonning-
musikprisvinderen Thomas Adès.

Søndergård & havet
Torsdag 24. oktober 2019 kl. 19.30
Fredag 25. oktober 2019 kl. 19.30
T1 F1 160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Thomas Søndergård
Solist: Karen Cargill, alt
Britten: Four Sea Interludes
Elgar: Sea Pictures
Borup-Jørgensen: Marin
Debussy: La mer

Dyk ned under havets overflade med fire forskellige 
mesterværker fra hver sit musikalske farvand – og 
fra blidt havblik til knusende storm. Elgar bruger 
sang og poesi i sine maleriske Sea Pictures, mens 
Britten i Four Sea Interludes lader Nordsøens 
bølger omslutte os. Debussys La Mer er en glitrende 
havsymfoni i impressionistisk stil, og Borup-
Jørgensens visionære storværk Marin forvandler 
orkestret til et helt ocean.

Botstein & Strauss
Torsdag 10. oktober 2019 kl. 19.30
T3 160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Leon Botstein
Solister: Gert Mortensen,  
Gert Sørensen, percussion
Per Nørgård: Bach to the Future
Richard Strauss: Sinfonia Domestica

Bachs melodiske klaverstykker forvandles til en 
musikfest i Per Nørgårds dobbeltkoncert Bach to 
the Future, hvor to af Danmarks bedste slagtøjs-
spillere og DR SymfoniOrkestret får musikken til 
at stråle i alle regnbuens farver. I Strauss’ store 
tonedigt Sinfonia Domestica er orkestret udvidet 
til det maksimale – for at rumme et musikalsk selv-
portræt af den geniale komponist og hans familie.

Halloween-koncert
Torsdag 31. oktober kl. 17.00
170 kr. (Børn halv pris, U30)

DR SymfoniOrkestret
DR BørneKoret
Dirigent: Phillip Faber

Det er efterhånden blevet en tradition, at  
DR SymfoniOrkestret inviterer til Halloween- 
koncert i Koncertsalen, når efterårsmørket for 
alvor sænker sig. Glæd dig til musikalske gys, når 
DR SymfoniOrkestret, DR BørneKoret og dirigent 
Phillip Faber inviterer til en stemningsfuld og 
underholdende koncert for hele familien.

De skønneste kor 
Lørdag 5. oktober 2019 kl. 15.00 
170, 210, 310, 410 kr.

DR KoncertKoret
DR SymfoniOrkestret 
Dirigent: Bart van Reyn

Kom og nyd den storslåede klang af DR Koncert-
Koret og DR SymfoniOrkestret, når de sammen 
opfører en flot samling af kormusikkens skønneste 
perler – med musikalske overraskelser og mulighed 
for at synge med undervejs!

OKTOBER

Thomas 
Søndergård

Leon Botstein

Nicholas Collon
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GERT SØRENSEN 
& GERT MORTENSEN
To af Danmarks førende slagtøjsspillere mødes 
i denne sæson foran DR SymfoniOrkestret. 

De voksede op på samme vej, er næsten 
lige gamle og har spillet sammen siden 
de var små drenge. To af vor tids førende 
danske slagtøjsspillere, Gert Sørensen 
og Gert Mortensen, deler ikke bare 
fornavn og baggrund, men har også 
kunstnerisk krydset hinandens spor 
gennem hele karrieren.

I mere end tre årtier har Gert 
Sørensen været en nøglefigur i DR 
SymfoniOrkestret som orkestrets 
1. solojanitshar. Her har han ofte 
haft selskab af Gert Mortensen, som 
er professor ved Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium samtidig med, at 
han underviser og optræder over hele 
verden.

En fælles passion for de to 
solojanitsharer er Per Nørgårds musik, 
og de har begge et tæt forhold til den 
store danske komponist. Nu kan de 
for første gang opleves som solister i 
Nørgårds farverige dobbeltkoncert 
Bach to the Future – foran kolleger og 
publikum i DR Koncertsalen.

Foto: Agnete Schlichtkrull
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Luisi & Nielsens 3.
Fredag 1. november 2019 kl. 19.30
Lørdag 2. november 2019 kl. 15.00
F2 L  160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Fabio Luisi
Solister: Soo-Jin Hong, violin,  
Soo-Kyung Hong, cello 
Brahms: Dobbeltkoncert
Nielsen: Symfoni nr. 3, Espansiva

På sin rejse gennem Carl Nielsens seks symfonier 
er chefdirigent Fabio Luisi nået til den store  
Espansiva -symfoni, en brusende musikalsk hyl-
dest til menneskets livskraft og kreativitet – og et af 
Nielsens mest karakteristiske værker. DR Symfoni-
Orkestrets koncertmestre, søstrene Soo-Jin og 
Soo-Kyung Hong er solister i Brahms’ Dobbelt-
koncert, hvor violinen og celloen fletter sig tæt 
sammen – i varmt samspil med Luisi og orkestret.

Viotti & Mahlers 4.
Torsdag 14. november 2019 kl. 19.30
Fredag 15. november 2019 kl. 19.30
T2  F2 160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Lorenzo Viotti
Solist: Anna Lucia Richter, sopran
Haydn: Symfoni nr. 102
Mahler: Symfoni nr. 4

Den unge schweiziske dirigent Lorenzo Viotti 
har ved sine koncerter med DR SymfoniOrkestret 
begejstret både publikum og anmeldere med 
spontane og levende fortolkninger. Denne gang 
dirigerer han Haydns vittige Symfoni nr. 102 og 
Mahlers 4. Symfoni, der fortæller om menneskets 
håb og drømme. Solist er sopranen Anna Lucia 
Richter, der synger den engleblide finale om troen 
på Paradis. 

Russiske mestre
Torsdag 21. november 2019 kl. 19.30
Fredag 22. november 2019 kl. 19.30
T3 F1 160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Stanislav Kochanovsky
Solist: Augustin Hadelich, violin
Musorgskij: En nat på Bloksbjerg
Tjajkovskij: Violinkoncert
Rakhmaninov: Symfoni nr. 3

En flot russisk aften med Augustin Hadelich 
som solist i Tjajkovskijs udødelige Violinkoncert. 
Rakhmaninov tager os i sin prægtige 3. Symfoni 
med på besøg i en smuk, romantisk verden, mens 
Musorgskij fantaserer om heksenes vilde danse på 
Bloksbjerg. Det hele dirigeres af den unge Stanislav 
Kochanovsky, som har vundet international aner-
kendelse for sit særlige greb om den russiske musik.

NOVEMBER

Operagalla  
med Anna Netrebko
Lørdag 9. november 2019 kl. 19.30
735, 860, 1.010, 1.135, 1.285, 1.410 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Claudio Vandelli
Solister: Anna Netrebko, sopran,  
Yusif Eyvazov, tenor

Vor tids største operadiva, den russiske sopran 
Anna Netrebko, er tilbage i DR Koncerthuset. 
Hun er en sangerinde, der rummer alt det, man 
forbinder med operaens verden: Stemmepragt, 
drama, skønhed og følelser. 
Anna Netrebko er på højden af sin kunst i disse 
år, hvor hun behersker et stort repertoire og por-
trætterer både de lyriske og dramatiske roller. 
“Stemmen er en overflod af klangfarver og facet-
ter”, skrev New York Times efter hendes seneste 
premiere på Metropolitan Operaen. “Hun bliver 
ved med at overraske os.”
Koncerten er en fælles optræden med Netrebkos 
mand, tenoren Yusif Eyvazov, der som solist er 
kendt fra verdens største operascener. Han er 
en lyrisk-dramatisk tenor i den italienske stil, 
og på koncertprogrammet er kendte italienske 

arier af bl.a. Puccini, Mascagni og Leoncavallo 
– og naturligvis også kærlighedsduetter.

Abonnenter har forkøbsret på denne  
koncert med 10% rabat

Augustin 
Hadelich

Anna Netrebko

FORKØBSRET
Vi giver forkøbsret på alle 
DR SymfoniOrkestrets  
koncerter i brochuren med 
10 % rabat, når du har 
tegnet abonnement
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SOO-JIN HONG & 
SOO-KYUNG HONG 

Søstrene Soo-Jin og Soo-
Kyung Hong har spillet 
sammen siden de var helt 
små, og denne sæson kan 
de opleves i tæt samspil 
som solister i Brahms’ 
Dobbeltkoncert.

Når Soo-Jin Hong og Soo-Kyung 
Hong tager plads på scenen ved DR 
SymfoniOrkestrets koncerter, kan de 
se hinanden i øjnene fra deres pladser 
som koncertmestre på forreste række. 
Og denne sæson kommer de helt frem 
til scenekanten sammen som solister 
med orkestret.

De to søstre er født i Seoul, men rejste 
som 15-årige sammen til Wien for at  
uddanne sig som musikere. I dag 
spiller de både sammen i DR Symfoni-
Orkestret og i den internationalt aner-
kendte Trio con Brio Copenhagen. 

“Det er en stor fordel at arbejde 
sammen som søstre, fordi vi er ærlige 
om hinandens indsats på en helt 
særlig måde,” siger Soo-Kyung Hong. 
Soo-Jin tilføjer: “Man kan sige, at vi gør 
hinanden bedre. Vi ved, hvor vi har 
hinanden, og at vi taler et fælles sprog 
musikalsk.” 

11
Foto: Agnete Schlichtkrull
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DECEMBER

Vedernikov 
& Tjajkovskijs 4. 
Torsdag 12. december 2019 kl. 19.30
T1 160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Alexander Vedernikov
Solister: Daishin Kashimoto, violin,  
Amihai Grosz, bratsch
Haydn: Symfoni nr. 97
Mozart: Sinfonia Concertante
Tjajkovskij: Symfoni nr. 4

To af Berliner Filharmonikernes koncertmestre 
danner musikalsk par i Mozarts Sinfonia 
Concertante, den elskede dobbeltkoncert for violin 
og bratsch, som er særligt kendt for sin inderlige 
andensats. Den russiske dirigent Alexander 
Vedernikov præsenterer også Tjajkovskijs 
triumferende 4. Symfoni og Haydns Symfoni nr. 97, 
en af hans berømte "London-symfonier".

Luisi & Beethovens 9.
Torsdag 19. december 2019 kl. 19.30
Fredag 20. december 2019 kl. 19.30
Lørdag 21. december 2019 kl. 15.00
T2  F2 L  160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
DR KoncertKoret
Dirigent: Fabio Luisi
Solister: Valentina Naforniţă, sopran, Deniz 
Uzun, mezzosopran,  Maximilian Schmitt, tenor, 
Martin Gantner, baryton
Beethoven: Symfoni nr. 9

Chefdirigent Fabio Luisi og DR SymfoniOrkestret 
tager hul på fejringen af Beethovens 250-års fød-
selsdag i 2020 med tre opførelser af hans visionære 
mesterværk, Symfoni nr. 9. Den storslåede korfinale 
Ode til glæden er Beethovens mest bevægende 
budskab til sin eftertid og har fået ikonstatus ver-
den over. Overvældende og berusende smukt – en 
humanistisk fremtidsvision i ord og toner.

Nytårsgalla
Mandag 30. december 2019 kl. 15.00
Tirsdag 31. december 2019 kl. 13.00
Tirsdag 31. december 2019 kl. 17.00
485, 610, 760, 895, 985, 1.010 kr.

DR SymfoniOrkestret

DR SymfoniOrkestret spiller på årets sidste 
dage op til den stemningsfulde og traditionsrige 
Nytårsgalla i DR Koncerthuset. Oplev et 
brusende musikalsk festfyrværkeri med 
indlagte overraskelser – ledsaget af bobler, 
kanapéer og kransekage.

Fabio Luisi

Nytårsgalla
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Agents are forever
Torsdag 9. januar 2020 kl. 20.00
Fredag 10. januar 2020 kl. 20.00
235, 310, 410, 485, 535, 585 kr.

Spark døren ind til 2020 med en unik 
koncertoplevelse med DR SymfoniOrkestret. 
Oplev, hvordan soundtracks og hits fra 
filmverdenens sejeste detektiver og agenter 
genlyder i Koncertsalen, når orkestret zoomer 
ind på hurtige damer, dristige herrer og lyden fra 
kasinoer, høje hæle, biljagter og iskolde drinks… 
naturligvis med James Bond i spidsen.

Mena & Schuberts 9.
Torsdag 23. januar 2020 kl. 19.30
T2160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Juanjo Mena
Solist: Jean-Guihen Queyras, cello
N. W. Gade: I højlandene, ouverture
Dvořák: Cellokoncert
Schubert: Symfoni nr. 9, “Den store”

Romantisk musik med en strøm af billeder og 
stemninger: Niels W. Gade beskriver den vilde 
skotske natur, mens Dvořák i sin Cellokoncert 
er ved at sprænges af længsel efter sit hjemland. 
Solisten er den virtuose Jean-Guihen Queyras fra 
Frankrig. Som finale dirigerer Juanjo Mena det 
største orkesterværk af Schubert, den majestætiske 
Symfoni nr. 9 i C-dur.

“Der var et væld af 
detaljer i orkestrets 

spil at fryde sig over  
– strygernes silkebløde 

spil i de mange 
romantisk-melodiske 
passager, det dårende 

dejlige obospil og 
messingblæsernes 

vælde.” 
(Kristeligt Dagblad 2018) 

JANUAR

 Juanjo Mena

Luisi & Wagner
Torsdag 16. januar 2020 kl. 19.30
Fredag 17. januar 2020 kl. 19.30
T3 F1 160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Fabio Luisi
Solister: Lise Davidsen, sopran, Stephen 
Gould, tenor, Stephen Milling, bas
Langgaard: Symfoni nr. 4, Løvfald
Wagner: Valkyrien, 1. akt

Wagners opera Valkyrien er et episk 
drama om kærligheden mellem sagnhelten 
Siegmund og Sieglinde, der holdes fanget 
hos den brutale Hunding. Med DR Symfoni-
Orkestrets koncertopførelse af operaens 
første akt kan du opleve tre af vor tids førende 
Wagner-sangere i tæt samklang under ledelse 
af Fabio Luisi, som også for første gang dirige-
rer musik af den store danske senromantiker 
Rued Langgaard, nemlig hans betagende 
Symfoni nr. 4 med titlen Løvfald. 

Koncertens sopransolist, norske Lise 
Davidsen, er i øjeblikket blandt verdens 
førende unge sangere med hovedroller på de 
største scener – fra Covent Garden i London 
til Zürich Operaen. I år udkommer Lise 
Davidsens debutalbum for pladeselskabet 
Decca med bl.a. Strauss’ Vier letzte Lieder og 
arier af Wagner.  “En historisk aften”, skrev 
Information i 2018, da Lise for første gang 
optrådte med DR SymfoniOrkestret.

Lise Davidsen
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FEBRUAR

Saraste & Sørensen
Torsdag 27. februar 2020 kl. 19.30
Fredag 28. februar 2020 kl. 19.30
T3 F2 135, 210, 310, 410, 460, 510 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Jukka-Pekka Saraste
Solist: Baiba Skride, violin
Bent Sørensen: Symfoni nr. 2 (uropførelse)
Prokofiev: Violinkoncert nr. 1
Skrjabin: Poème de l’extase

Oplev uropførelsen af Bent Sørensens Symfoni nr. 2 –  
et nyt hovedværk af den danske komponist, 
som for nylig modtog en af verdens største 
komponistpriser. Jukka-Pekka Saraste fra 
Finland dirigerer, og den lettiske violinstjerne 
Baiba Skride er solist i Prokofjevs drømmende 
Violinkoncert nr. 1. I koncertens første del møder 
vi kærlighedens beruselse i Skrjabins glødende 
intense orkesterværk Poème de l’extase fra 1908.

Skt. Sebastians 
martyrium
Torsdag 6. februar 2020 kl. 19.30
T1 160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
DR KoncertKoret
Dirigent: Alain Altinoglu
Solister: Nora Gubisch, mezzoso-
pran, Sandrine Piau, sopran, m.fl.
Debussy: Skt. Sebastians  
martyrium 

Debussys store oratorium om den 
hellige Skt. Sebastian er et af hans 
mest originale værker. Et religiøst 
og erotisk mysteriespil, som forener 
sang, poesi og stor orkestermusik – 
og samtidig forbinder den drama-
tiske ydre handling med en indre 
forvandling. 

Debussy var en af musikkens stør-
ste fritænkere. Et geni, der nægtede 
at lade sin fantasi binde. Det oplever 
man i hans kæmpeværk  
Skt. Sebastians martyrium , som 
befinder sig midt imellem opera, 
oratorium og teater. 

Debussys sanselige portræt af Skt. 
Sebastian vakte skandale i katolske 
kredse ved premieren i Paris, 1911. 
Han forsøgte at redde musikken ved 
at beskære den kraftigt, men det er 
forblevet et af hans mest oversete 
mesterværker.

Ved denne koncert opfører  
DR SymfoniOrkestret den komplette 
version af musikken til  
Skt. Sebastians martyrium. Som 
Debussy oprindeligt komponerede 
musikken, rummer den foruden et 
stort kor og symfoniorkester store 
solopartier, der synges og reciteres af 
Sandrine Piau og Nora Gubisch, to af 
Frankrigs allerbedste sangerinder.

Jukka-Pekka Saraste

Odilon Redon: Saint Sebastian
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MARTS

PULSAR Festival 2020
Torsdag 5. marts 2020 kl. 19.30
Koncerten er gratis, og finder sted i Det Kgl.  
Danske Musikkonservatoriums Koncertsal.  

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Jessica Cottis
Solister: Bang on a Can All Stars
Julia Wolfe: Flower Power  
(1. gang i Skandinavien) mv.

DR SymfoniOrkestret åbner Det Kgl. Danske 
Musikkonservatoriums PULSAR Festival med 
et nyt værk af den amerikanske komponist Julia 
Wolfe. Værket er bestilt i fællesskab af Los Angeles 
Filharmonikerne og DR SymfoniOrkestret og 
har et af festivalens hovednavne, det dynamiske 
newyorker-ensemble Bang on a Can All Stars som 
solister. Oplev også  uropførelser af Konservatoriets 
unge komponister, som giver deres vidt forskellige 
bud på, hvordan orkestermusikken skal klinge i det 
21. århundrede.

Luisi & Gerhaher
Torsdag 12. marts 2020 kl. 19.30
Fredag 13. marts 2020 kl. 19.30
T1 F1 160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Fabio Luisi
Solist: Christian Gerhaher, baryton
Berlioz: Les nuits d’été
Schumann: Symfoni nr. 1, “Forårssymfonien”

Den tyske baryton Christian Gerhaher er verdens-
berømt for sin klangskønhed og kunstneriske indsigt. 
Her ved sin første optræden med DR Symfoni-
Orkestret fortolker han Berlioz’ sanselige kærligheds-
sange om de blomsterduftende sommernætter,  
Les nuits d’été. Chefdirigent Fabio Luisi hylder årets 
lyse tid med Schumanns Forårssymfoni, der er blevet 
beskrevet som “en have af himmelske glæder”.

Chang & 
Sjostakovitjs 10.
Torsdag 19. marts 2020 kl. 19.30
T2  135, 210, 310, 410, 460, 510 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Han-Na Chang
Solist: Benjamin Beilman, violin
Mendelssohn: Violinkoncert, e-mol 
Sjostakovitj: Symfoni nr. 10, e-mol

Han-Na Chang har taget springet fra cellovirtuos 
til dirigent, og med sit dybe kendskab til russisk 
musik præsenterer hun den store Symfoni nr. 10 
af Sjostakovitj, komponistens heroiske opgør med 
Stalins tyranni. Den unge amerikanske violin-
stjerne Benjamin Beilman er solist i Mendelssohns 
Violinkoncert, et lysende værk i samme toneart 
som Sjostakovitjs drama.

Philharmonia 
& Mahlers 9.
Lørdag 21. marts 2020 kl. 15.00 Gæstespil 
L  310, 460, 585, 710, 860, 1.010 kr.

Philharmonia Orkestret
Dirigent: Esa-Pekka Salonen
Mahler: Symfoni nr. 9

For første gang i ti år kan det verdensberømte Phil-
harmonia Orkester fra London opleves i  
DR Koncerthuset. Sammen med den finske stjerne-
dirigent, Esa-Pekka Salonen, opfører orkestret en 
af de mest gribende symfonier, der findes: Mahlers 
Symfoni nr. 9. Hans sidste storværk, der ser tilbage 
på livets jordiske bekymringer, samtidig med at det 
viser os lyset efter døden.

Luisi & Bruckners 4.
Torsdag 26. marts 2020 kl. 19.30
Fredag 27. marts 2020 kl. 19.30
T3 F2 160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Fabio Luisi
Solist: Yekwon Sunwoo, klaver
Mozart: Klaverkoncert nr. 17
Bruckner: Symfoni nr. 4, “Den romantiske”

Chefdirigent Fabio Luisi præsenterer musik af to 
komponister, som mesterligt skildrer menneskets 
kamp mellem lys og mørke. Bruckners romantiske 
4. Symfoni er med sin klangdybde og imponerende 
format med god grund hans mest populære. Solist 
i Mozarts smukke og livfulde Klaverkoncert nr. 17 
er den unge koreanske pianist Yekwon Sunwoo, 
guldmedaljevinder ved Van Cliburn Klaverkon-
kurrencen i 2017.

INVITÉR 
VENNER  
MED … 
Som abonnent  
får du to stk. gratis  
gæstebilletter til  
en koncert i din(e)  
valgte serie(r)  
(Koncerten udvælges af DR Symfoni-
Orkestret i løbet af efteråret 2019)

Christian Gerhaher

Han-Na Chang

Esa-Pekka 
Salonen
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APRIL

Alsop & Mahlers 3.
Torsdag 2. april 2020 kl. 19.30
Fredag 3. april 2020 kl. 19.30
T1 F1 160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
DR KoncertKorets damer
Københavns Drengekor
Dirigent: Marin Alsop
Solist: Marianne Beate Kielland, mezzosopran
Mahler: Symfoni nr. 3

Mahlers Symfoni nr. 3 er et storværk i seks satser, 
der kræver noget helt særligt af de medvirkende: 
Foruden et udvidet symfoniorkester er der en 
sangsolist og to kor. Mahler kaldte selv sin symfoni 
for “en skærsommermorgens drøm” og bruger det 
store udtræk til at beskrive naturen, kærligheden 
og menneskets åndelige udvikling. Marin Alsop fra 
USA dirigerer denne enestående koncert.

Brahms’ Requiem
Skærtorsdag 9. april 2020 kl. 15.00
Lørdag 11. april 2020  kl. 15.00
T2  L  110, 185, 295, 385, 410, 460 kr.

DR SymfoniOrkestret
DR KoncertKoret
Dirigent: Antonello Manacorda
Golda Schultz, sopran, Georg Nigl, baryton
Brahms: Ein deutsches Requiem

Ein deutsches Requiem er Brahms’ største kompo-
sition overhovedet. Det er ikke kirkemusik, men 
et bevægende humanistisk værk om at genfinde 
troen på livet, når man sørger eller har mistet. 
Teksten sammensatte Brahms selv af bibelcitater, 
der gælder til alle tider. Solisterne er den unge 
sydafrikanske sopran Golda Schultz og barytonen 
Georg Nigl fra Østrig.

Léonie Sonnings 
Musikpris 2020
Torsdag 23. april 2020 kl. 19.30
T3 160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Barbara Hannigan
Solister: Fazil Say, klaver,  
Barbara Hannigan, sopran
Haydn: Symfoni nr. 49, La passione
Mozart: Klaverkoncert nr. 21 “Elvira Madigan”
Berg: Lulu-suite
Gershwin: Girl Crazy

Med sin evne til både at synge, dirigere og 
sammensætte dybt personlige programmer 
er canadiske Barbara Hannigan et fænomen 
og en kunstner, der viser nye veje for den 

klassiske musik. Derfor modtager hun  
Léonie Sonnings Musikpris 2020.  

Til denne priskoncert møder vi Hannigan 
i en af operaverdenens mest fascinerende 
kvindeskikkelser, titelrollen i Alban Bergs Lulu, 
som for Hannigan er indbegrebet af en fri sjæl, 
der sætter vores forståelse af kærlighed og død 
i et nyt lys. I en anden af Hannigans glansroller 
fra Gershwins Broadway-musical Girl Crazy er 
vi vidner til, hvordan en ung kvindes urolige 
hjerteslag bliver ét med en vitalt boblende musik, 
hvor prismodtageren kan opleves på slap line 
som både sanger og dirigent. 

I første del af koncerten har Barbara 
Hannigan inviteret en af sine nære musikalske 
partnere, pianisten og komponisten Fazil Say 
at medvirke med Mozarts vidunderligt smukke 
Klaverkoncert nr. 21.

Marin Alsop

Barbara Hannigan
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Rustioni & 
Sjostakovitjs 13. 
Torsdag 30. april 2020 kl. 19.30
T1 135, 210, 310, 410, 460, 510 kr.

DR SymfoniOrkestret
DR KoncertKorets herrer
Dirigent: Daniele Rustioni
Solister: Martin Fröst, klarinet, Alexander 
Vinogradov, bas
Mozart: Klarinetkoncert 
Sjostakovitj: Symfoni nr. 13, Babij Jar

Sjostakovitj satsede alt, da han skrev sin stort 
anlagte sangsymfoni Babij Jar for orkester, bassolist 
og et kor af dybe mandsstemmer. Det stærke og 
dobbelt tydige værk skabte furore i samtiden, 
men står i dag som et af komponistens vigtigste 
værker. Oplev symfonien side om side med Mozarts 
himmelske Klarinetkoncert, spillet af en af verdens 
førende klarinettister, svenske Martin Fröst.

Viotti & Schuberts 8.
Torsdag 7. maj 2020 kl. 19.30
T3 160, 260, 395, 460, 510, 560 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Lorenzo Viotti
Solist: Bezhod Abduraimov, klaver
Rossini: Den tyvagtige skade, ouverture
Ravel: Klaverkoncert i G-dur
Schubert: Symfoni nr. 8, “Den ufuldendte”

Legende, genial og morsom musik af Ravel og 
Rossini, dirigeret af den unge Lorenzo Viotti. 
Ravels Klaverkoncert kræver en blændende 
teknik og et poetisk udtryk, og det har pianisten 
Bezhod Abduraimov, som i disse år erobrer de store 
verdensscener. Til slut får vi Schuberts berømte 
“ufuldendte”, en drømmende symfoni  
med gribende overgange mellem lys og mørke.

MAJ

ER DU  
UNDER  
30 ÅR?
Så får du  
50 % rabat  
på alle serier  
og løssalg.

Martin Fröst

Bezhod 
Abduraimov

Lorenzo Viotti
“DR’s klassiske 
ensembler står i 

øjeblikket skarpere 
end nogensinde, og 

DR SymfoniOrkestret 
er flagskibet.” 

(Politiken 2018) 
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MAJ

Luisi & Anne-Sophie 
Mutter 1
Torsdag 14. maj 2020 kl. 19.30
T2  210, 335, 470, 585, 710, 785 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Fabio Luisi
Solist: Anne-Sophie Mutter, violin
Beethoven: Violinromance nr. 1
Beethoven: Violinkoncert
Brahms: Symfoni nr. 4

Velkommen til Beethoven-fest med 
verdensstjernen Anne-Sophie Mutter. Med 
to koncerter fejrer Mutter, Fabio Luisi og 
DR SymfoniOrkestret 250-års fødselaren 
Beethoven med hans bedste værker for violin 
og orkester. Første aften gælder det Beethovens 
storslåede Violinkoncert og den første af hans 
Violinromancer. Anne-Sophie Mutter har et 
intenst forhold til Beethovens musik, som har 
spillet en central rolle i hele hendes karriere.

Luisi & Anne-Sophie 
Mutter 2
Fredag 15. maj 2020 kl. 19.30
F1 210, 335, 470, 585, 710, 785 kr.

DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Fabio Luisi
Solister: Anne-Sophie Mutter, violin, Daniel 
Müller-Schott, cello, Lauma Skride, klaver
Beethoven: Violinromance nr. 2
Beethoven: Tripelkoncert
Nielsen: Symfoni nr. 5

Anden del af DR SymfoniOrkestrets Beethoven-
fejring med Anne-Sophie Mutter og chefdirigent 
Fabio Luisi. Tripelkoncerten er et af 
Beethovens mest poetiske værker, som Mutter 
spiller sammen med sine nære kolleger Daniel 
Müller-Schott og Lauma Skride. Sæsonens 
sidste klassiske koncert afsluttes med Carl 
Nielsens 5. Symfoni, en musikalsk flammetale 
om troen på lysets kraft.

Anne-Sophie Mutter

Carl Nielsen

Fra Gade til Gravgaard – en 
sæson fuld af dansk musik
Gennem hele denne sæson kan du opleve 
lyden af de store, danske symfonikere 
med DR Symfoni Orkestret – fra den første 
danske romantiker Niels W. Gades følsomme 
naturskildringer til helt nyskrevne værker af 
nulevende klangmagikere som Bent Sørensen 
og Hans Abrahamsen.

DR SymfoniOrkestrets chefdirigent 
Fabio Luisi er en stor beundrer af vores 
nationalkomponist Carl Nielsen, og denne 
sæson dirigerer han både Nielsens 3. og 
5. symfoni, som orkestret også skal have 
med på turné. Samtidig skal Luisi for første 
gang dirigere musik af Nielsens musikalske 
modsætning: senromantikeren Rued 
Langgaard, der levede i skyggen af Nielsen, men 
i dag har vundet international anerkendelse.

To farvestrålende værker fra det 20. 
århundrede viser orkestrets store klangrigdom: 
Per Nørgårds slagtøjskoncert Bach to the Future, 
oprindeligt skrevet til Safri Duo, og Axel Borup-
Jørgensens grandiose havskildring Marin, 
som for nylig vandt en tysk musikpris i en ny 
indspilning med DR SymfoniOrkestret.

Sæsonens yngste komponist er 34-årige  
Allan Gravgaard Madsen, der præsenterer en ny 
dobbeltkoncert for violin og klaver specielt til  
DR SymfoniOrkestret og Duo Åstrand/Salo. 
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Følg DR Symfoni Orkestret

NYHEDSBREV
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på  

drkoncerthuset.dk og få løbende tilsendt 
nyheder om sæsonen, nye koncerter og 
eksklusive tilbud – direkte i din indbakke.

FACEBOOK
Følg DR SymfoniOrkestret på Facebook 
– og kom tættere på orkestret med bil-
leder fra koncerter og turnéer, nyheder, 

videoer og meget andet.

DRSYMFONIORKESTRET.DK
På vores hjemmeside drsymfoniorkestret.dk kan du 
bl.a. læse mere om de enkelte koncerter, se livestream 
fra Koncertsalen, tegne abonnement, vælge dine 
yndlingspladser i salen og købe koncertbilletter. 

Gennem hele sæsonen 
kan du komme tæt på DR 

SymfoniOrkestrets musikere, 
dirigenter og solister ved at følge 

orkestrets digitale platforme

YOUTUBE
Se aktuelle interviews, musikvideoer 

og portrætter af DR SymfoniOrkestrets 
musikere og gæstekunstnere på DR 

Koncerthusets YouTube-kanal
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Når DR SymfoniOrkestret inviterer til Torsdags-
koncert i DR Koncerthuset, holder de liv i en 
stærk, musikalsk tradition, som har inspireret, 
udfordret og beriget danskerne i 85 år. Nøjagtig 
som i begyndelsen er det i dag orkestrets og DR’s 
store ønske, at så mange som muligt kommer 
med ind i musikkens verden, løfter blikket fra 
hverdagen, spidser ører og følger med på den 
oplevelsesrejse, som kun den største musik i de 
bedste hænder kan tilbyde.

DR SymfoniOrkestret opfører en bred vifte af 
symfonisk musik – fra klassiske symfonier over 
messer og oratorier til romantiske tonedigte og 
moderne milepæle. Samtidig har DR Symfoni-
Orkestret et særligt forhold til den danske mu-
sik fra klassikere som Carl Nielsen og Niels W. 
Gade til nulevende danske komponister og de 

helt unge komponisttalenter, som orkestret hver 
sæson er i tæt kontakt med via Det Kgl. Danske 
Musik konservatorium.

I tillæg til DR SymfoniOrkestrets ’klassiske’ 
koncert sæson har orkestret de senere år haft 
stor succes med at præsentere andre former for 
orkestermusik, som tiltrækker et nyt publikum. 
To gange årligt inviterer orkestret til særlige 
tema-koncerter med symfonisk musik fra film, 
tv-serier og computerspil, ofte i samarbejde med 
kendte DR-værter som Jakob Stegelmann eller 
Kristian Leth.

Hver sæson oplever følger mere end 450.000 
danskere DR SymfoniOrkestrets Torsdags-
koncerter på radio, tv og online – og millioner 
lytter med, når koncerterne udsendes internati-
onalt. Orkestrets mere end 150 cd-indspilninger 

har gennem tiden vundet en lang række priser, 
og der er planer om flere udgivelser i de kommen-
de sæsoner med bl.a. Fabio Luisi i spidsen.

Et orkester med mange facetter
I selskab med DR SymfoniOrkestrets 106 klassiske musikere kan den store, 
symfoniske musik ikke bare høres – den kan mærkes. 
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Violin 1
Christina Åstrand
Johannes Søe Hansen
Soo-Jin Hong
Leah Tagami Andonov
Elna Carr
Jan Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah McClelland
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Monika Malmqvist Egholm
Johanna Qvamme
Anja Zelianodjevo
Vakant

Violin 2
Teresa La Cour
Gunvor Sihm
Vakant
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Marianne Bindel
Line Marie Most
Morten Kjær Dulong
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Hedvig Oftedahl Vivanco
Stanislav Zakrjevski
Jonida Luisa Tafilaj
Christian Ellegaard
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Vakant

Bratsch
Marthe Grimsrud Husum
Dmitri Golovanov
Gunnar Lychou
Claus Myrup
Ulla Knudsen
Carina Andersson

Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katrine Bundgaard
Stine Hasbirk Brandt
Anne Soren
Katarzyna Bugala
Alexander Butz
Magda Stevensson

Cello
Henrik Dam Thomsen
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Vanja Louro
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Louisa Schwab
Richard Krug
Chul-Genn Park
Vakant

Kontrabas
Joel Gonzáles
Vakant
Vakant
Michal Stadnicki
Michael Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit Mylius
Mads Lundahl Kristensen

Fløjte
Ulla Miilmann
Vakant
Mikael Beier
Russell Itani

Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Ulrich Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez

Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike
Aksel Trige

Horn
Lasse Mauritzen
Vakant
Dominika Piwkowska
Oskar Lejonklo
Henning Hansen
Jakob Arnholtz

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Vakant

Basun
Kasper Smedegaard Thaarup
Vakant
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Røisland

Harpe
Zachary Hatcher

Tasteinstr.
Per Salo

Pauker
René Mathiesen
Nicola Carrara

Slagtøj 
Gert Sørensen
Jakob Weber Egholm

Mød musikken

Før hver koncert med DR SymfoniOrkestret inviterer vi dig til 
at møde en af aftenens musikere, solister, dirigent eller kompo-
nist i Mød Musikken. En veloplagt P2-vært guider publikum 
gennem aftenens program sammen med aktuelle gæster. Mød 
Musikken varer ca. 25 minutter, er gratis og starter altid en 
time før koncerten. 

Musikere og sangere  
interviewes af P2-værter på 

scenen før aftenens koncert. 

P2-vært Mathias 
Hammer fortæller 
om koncert-
programmet.

MUSIKERNE I DR SYMFONIORKESTRET
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Hver sæson kan musikelskere fra hele verden opleve DR SymfoniOrkestret  
– både gennem internationale medier og live, når orkestret drager på turné.

Verden lytter med

Når du sidder i DR Koncertsalen og lytter til DR 
SymfoniOrkestret, deler du ikke bare oplevelsen 
med næsten 2000 koncentrerede koncertgængere. 
Du er samtidig med til en begivenhed, som kan 
følges af et klassisk publikum over hele verden.

Den stærke kunstneriske kemi mellem DR 
SymfoniOrkestret og chefdirigent Fabio Luisi 
har bragt orkestret op i en liga, hvor udenlandske 
koncertarrangører og inter nationale medier står 
i kø for at lave aftaler med orkestret.  

For nylig har en ny eksklusiv aftale sikret, 
at 150 tv-stationer i 40 lande kan udsende DR 
SymfoniOrkestrets koncerter – foruden de  

mange radiostationer, som sender direkte  
fra Koncertsalen via EBU-netværket.

Men det er ikke kun i æteren, at  
DR SymfoniOrkestret har et voksende publikum. 
Sammen med Fabio Luisi bliver orkestret i 
disse år inviteret til at spille i nogle af verdens 
fineste koncertsale, og den internationale presse 
tager varmt imod orkestret.  Efter en koncert på 
orkestrets turné til USA i 2017 skrev avisen San 
Francisco Chronicle: “Luisi ansporede orkestret 
til en ekstravagant opvisning i lidenskab… 
Fuldblods fortolkninger fulde af rytme og en 
stærk dramatisk sans.”

Duel for millioner 
Seertallene eksplode-
rede, da DR Symfoni-
Orkestret i 2018 lagde 
uddrag af koncerten 
Duellen – Morricone 
trækker først op på 
YouTube. Over 80 mil-
lioner har set orkestrets 

Morricone-videoer på sociale medier, 
og nu er hele koncerten udkommet på 
både DVD og LP for et af verdens førende 
selskaber, det tyske Euroarts. Her kan 
de største filmmusikfans fordybe sig i 
DR SymfoniOrkestrets live-opførelse af 
originale soundtracks fra gangsterfilm og 
spaghettiwesterns – med bl.a. mezzoso-
pranen Tuva Semmingsen som solist.

Koncerter for hele familien
Mange børn og unge 
oplever den store 
orkestermusik for 
første gang i selskab 
med forældre eller 
bedsteforældre, som 
tager dem med til 
koncert. 

Når DR Symfoni Orkestret inviterer hele fami-
lien til fx Hallo ween-koncert eller koncerter med 
musik fra film og computerspil, er Koncertsalen 
fuld af nye og gamle koncertgængere i alle aldre. 
Mange har aldrig før oplevet et orkester live – og 
så kan oplevelsen blive begyndelsen på et livs-
langt kærlighedsforhold til den klassiske musik.
Halloween-koncert 31. oktober

DR SymfoniOrkestret og 
Fabio Luisi på Grafenegg 
Festival i 2018
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Foto: Sophie Sales, Kim Matthäi Leland

Skolebørn med blæs, 
strøg og slag i
Alle danske skoleelever har musiktimer på 
skoleskemaet. Men det er langtfra alle børn, der 
får muligheden for at komme helt tæt på den 
levende, klassiske musik – eller for selv at prøve 
at spille på et instrument.

Med det landsdækkende projekt Orkester-
Mester er DR SymfoniOrkestret med til at give 
hundredvis af danske skolebørn muligheden for 
at lære at spille et orkesterinstrument – og for at 
spille sammen i skoleorkestre. 

Kodeordene i OrkesterMester, som er støttet 
af Nordea Fonden, er spilleglæde, selvtillid og 
sammenhold. De godt 1000 børn, som foreløbig 
er med i projektet, får gratis instrumental- og  
orkesterundervisning i skoletiden, og lærer 
på den måde den klassiske musik at kende, 
samtidig med at de bliver en del af det stærke 
fællesskab i et orkester. 

En gang om året inviterer DR Symfoni Orkestret 
alle skolebørnene ind i DR Koncerthuset til 
“OrkesterMesterFester”, hvor børnene prøver at 
spille sammen med DR SymfoniOrkestrets  
professionelle musikere – samtidig med, at skole-
orkestrene fra hele landet møder hinanden.

OrkesterMester er udviklet af Danske Musik- 
og Kulturskoleledere i partnerskab med DR 
Symfoni Orkestret, Skolelederforeningen og 
Dansk Musikskolesammenslutning.

DR SymfoniOrkestret brænder for at bringe den klassiske musik ind i 
fremtiden – både til nye generationer af lyttere og til de unge talenter, 
som selv engang skal stå på scenen

Lyden af nye generationer

Til DR SymfoniOrkestrets koncerter kan 
publikum trygt læne sig tilbage og nyde musikken 
– men kan vi uden videre regne med, at den store, 
symfoniske musik vil klinge lige så smukt og 
stærkt i fremtiden?

En af de vigtigste roller i orkestermusikkens 
verden tilhører dirigenten. Derfor brænder  
DR SymfoniOrkestrets musikere for at støtte de 
unge dirigenttalenter, som skal bære musikken 
videre til nye generationer. 

Ved siden af orkestrets Malko Konkurrence, som 
hvert tredje år tiltrækker deltagere fra hele verden, 
har DR SymfoniOrkestret været med til at stifte 
Malko Dirigentskolen – et væksthus for unge danske 
dirigentspirer i alderen 16-28 år, som drømmer om 
at lede et klassisk kor eller orkester. 

I Malko Dirigentskolen kommer de unge 
talenter i nærkontakt med DR’s professionelle 
sangere og musikere, samtidig med at de bl.a. 
deltager i masterclasses med prominente 
læremestre som chefdirigent Fabio Luisi og flere 
af sæsonens gæstedirigenter. 

Ved at løfte de unge talenter er DR’s kor og 
orkestre med til at bære musikken ind i fremtiden 
og sikre, at vi har en stærk ny generation af danske 
dirigenter, som kan få musikken til at spille videre 
– også om mange år.

Er man nysgerrig efter at opleve de unge Malko-
elever på podiet, kan man glæde sig til sommeren 
2020, hvor denne sæsons studerende afslutter 
deres talentforløb med koncerten “Fremtiden på 
podiet” i DR Koncertsalen.

Fabio Luisi underviser en 
af Malko Dirigentskolens 

studerende
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DR Koncerthuset danner rammen om DR SymfoniOrkestrets koncerter og huset er 
skabt til musikalske udfoldelser på musikkens egne præmisser i rammer af højeste 
kvalitet. Udvid din oplevelse med et delikat måltid i restauranten eller en drink i  
barerne før koncerten - gå på opdagelse i alle de mange tilbud på drkoncerthuset.dk.

Fordele kort og godt: 
Samme plads  
til alle koncerter i din serie

   20 % rabat på serien  
- og du kan købe før alle andre 

Forkøbsret med 10 % rabat.  
Når abonnementet er købt, har du 

forkøbsret til alle DR SymfoniOrkestrets 
koncerter i hele sæsonen, med 10 % rabat.

Ungdomsrabat (U-30)  
- hvis du er under 30 år får du 50 % på alle 

abonnementer og løssalgsbilletter.

Byd dine venner på en koncert. Du får 
to stk. gratis gæstebilletter (Koncerten er 

udvalgt af DR Symfoni Orkestret). 

Kontakt os
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at 
ringe til vores kundecenter på tlf. 35 20 62 62  
mandag-onsdag kl. 10-16, torsdag kl. 12-18 og 
fredag kl. 10-16 Eller du kan sende os en mail på 
drsoabonnement@dr.dk

Praktisk information
Som abonnent kan du købe abonnement på kon-
certserier fra 7. februar 2018 kl. 11. Det almindeli-
ge billetsalg til DR SymfoniOrkestrets koncerter 
starter 1. marts 2018 kl. 11. 

Nyheder og tilbud
Som abonnent får du nyheder om  
koncerter og eksklusive tilbud direkte  
på mail. Husk at tilmelde dig nyhedsbrevet  
på drsymfoniorkestret.dk

Pluk & Mix – sammensæt din egen koncertsæson 

Med Pluk & Mix sammensætter du selv din egen unikke 
koncertsæson bestående af minimum fire koncerter med 

10% rabat på prisen. Du kan ikke kombinere Pluk & Mix-rabat med 
vores øvrige tilbud. Vær opmærksom på at du efterfølgende ikke kan 
tilkøbe flere billetter med rabat. Køb via drkoncerthuset.dk eller DR 
Koncerthusets Kundecenter. Pluk & Mix kan købes fra 1. marts kl. 11.

“DR Koncertsalen er virkelig et frirum for mig. 
Jeg kommer gerne uforberedt, for jeg elsker at blive 
overrasket – og så bliver jeg helt bevæget over, at 

der findes elitemusikere, der er så dygtige!”  
Anne Moritz, Abonnent

Velkommen i 
DR Koncerthuset

Værd at vide
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Priszone A Priszone CPriszone B

Priszone D Priszone E Priszone F

Salsoversigt



DR SymfoniOrkestrets virksomhed er muliggjort via støtte fra 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, Oticon Fonden, Sportgoodsfonden, Statens Kunstfond   

Chefdirigent: Fabio Luisi. Chef for DR Koncerthuset, Kor- og orkestre: Kim Bohr. Repertoirechef: Tatjana Kandel  
Redaktion: Cecilie Rosenmeier, Lea Strömgren. Forsidefoto: Per Morten Abrahamsen  

Grafisk design: Bjørn Nørbo Andersen. Vi tager forbehold for trykfejl og programændringer

Bliv abonnent hos DR SymfoniOrkestret  
og få eksklusive fordele 

Sådan bliver du abonnent
• Gå ind på drsymfoniorkestret.dk/abonnement
•  Vælg om du vil tegne et nyt abonnement eller om du  

vil forny dit abonnement (for nuværende abonnenter)
• Følg herefter vejledningen på siden
•  Eller ring til DR Koncerthusets Kundecenter på tlf. 35 20 62 62  

mandag-onsdag kl. 10-16, torsdag kl. 12-18 og fredag kl. 10-16

Du kan købe abonnement til 
DR SymfoniOrkestrets koncerter  
fra den 7. februar 2018 kl. 11 på 
drsymfoniorkestret.dk/abonnement

Løssalg starter 1. marts 2019. 

Fordele kort og godt: 

 Samme plads   
til alle koncerter i din serie

20 % rabat på serien  
– og du kan købe før alle andre 

Forkøbsret med 10 % rabat. Når abonnementet er købt,  
har du forkøbsret til alle DR SymfoniOrkestrets koncerter  
i hele sæsonen, med 10% rabat.

Ungdomsrabat (U-30) - hvis du er under 30 år får du  
50 % på alle abonnementer og løssalgsbilletter.

Byd dine venner på en koncert. Du får to stk. gratis gæstebilletter 
(Koncerten udvælges af DR SymfoniOrkestret i løbet af efteråret 2019). 
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