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Per Nørgård (f. 1932)
Bach to the Future (1996-97) 

I – Præludium i C-dur
II – Præludium i Fis-dur
III – Præludium i d-mol

       ca. 20’

Pause (30’) ca. kl. 19.50

Richard Strauss (1864-1949)
Symphonia domestica, opus 53 (1903)

I – Introduktion
II – Scherzo
III – Adagio
IV – Finale

       ca. 45´

Program
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Leon Botstein
& DR SymfoniOrkestret

Den amerikanske dirigent Leon Botstein 
er et fænomen. Få dirigenter på hans 
niveau har samtidig en videnskabelig 
karriere indenfor musikforskning. Han 
er også rektor for Bard College i New 
York og redaktør af tidsskriftet The 
Musical Quarterly.

Leon Botstein er 72 år, født af polske 
forældre og opvokset i USA, hvor han 
blev ph.d. i musikvidenskab fra Harvard 
Universitet. Siden 1993 har han været 
chefdirigent for American Symphony 
Orchestra, der har base i Carnegie Hall, 
og han var 2003-2010 chefdirigent for 
Jerusalem Symfoniorkester, hvor han i 
dag er æresdirigent.

Musikalsk dannelse er en hjertesag 
for Leon Botstein, og han bruger 
megen energi på at ruske op i det 
konservative klassiske musikmiljø ved 
at opføre værker, som han finder er 
oversete. Af den grund har han bl.a. 
indspillet den mægtige Symfoni nr. 8 
af Vagn Holmboe og Rued Langgaards 
Sfærernes musik.   
 

DR SymfoniOrkestret har været 
DR’s musikalske flagskib siden 
grundlæggelsen 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 Symfoni-
Orkestret. De klassiske Torsdags-
koncerter 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 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. 
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De to gange Gert, der er på scenen i 
aften – Gert Mortensen og Gert 
Sørensen – har i over 30 år været 
Danmarks førende slagtøjsmusikere. 
De er jævnaldrende og har begge 
haft et meget nært samarbejde med 
komponisten Per Nørgård. Hver især 
har de indspillet flere albums med 
Nørgårds musik og optrådt med 
den over hele verden, men det er sjæl-
dent, at man har kunnet opleve Gert 
Mortensen og Gert Sørensen som duo.

Gert Mortensen, født i 1958, blev som 
bare 19-årig medlem af Det Kongelige 
Kapel, og han spillede i orkestret indtil 
2001. Siden har han været professor på 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, 
hvor han også har grundlagt slagtøjs-
ensemblet Percurama. Som underviser 
og slagstøjssolist har Gert Mortensen 
en global karriere, og de senere år 
har han ikke mindst samarbejdet med 
kinesiske musikere. 

Per Nørgård har skrevet sine to 
virtuose hovedværker for slagtøj, 
I Ching og Til en forandring, specielt 
til Gert Mortensen, bl.a. på baggrund 
af deres fælles studier af slagtøjs-
musikken på Bali.

Gert Sørensen, født i 1960, har 
siden 1986 været 1. solojanitshar, 
dvs. den førende slagtøjsspiller, i  
DR SymfoniOrkestret. I samarbejde 
med Per Nørgård har han indspillet 
og produceret flere albums, bl.a.  
A Drummer’s Tale, hvor de sammen 
spiller Nørgårds slagtøjsværker. Og 
ikke mindst har de samarbejdet om 
den musikalske og tekniske realisering 
af Nørgårds opera Nuit des Hommes 
fra 1996. 

Gert Sørensen er også selv komponist 
og har bl.a. lavet scenemusik, senest til 
den højt roste forestilling Requiem på 
Betty Nansen Teatret.

Gert Mortensen
& Gert Sørensen

0
5



Per Nørgård:
Bach to the Future 

Per Nørgård tager os ’tilbage til 
fremtiden’ i sin slagtøjskoncert Bach 
to the Future. Nutidens Nørgård og 
fortidens Bach smelter sammen, når 
de 300 år gamle klaverstykker af 
Johann Sebastian Bach forvandles til 
ny orkestermusik. Det er dels et musi-
kalsk eksperiment, dels et hyldest- 
værk. ”Jeg vil gerne tilslutte mig  
rækken af komponister, der har frem-
båret gaver til deres store forgænger 
– som selv er den uovertrufne giver”, 
siger Per Nørgård.

Bach to the Future er komponeret i 
1997. Værket har tre satser, der hver 
bygger på et præludium fra 1. bind 
af Bachs Das wohltemperierte Klavier 
fra 1722. 

Nørgård tager Bachs noder og ser på 
dem med et nyt blik. Han finder linjer 
og rytmer, der ligger skjult i musikken 
– men som altså rent faktisk er der, 
hvis man så at sige lader lyset falde fra 
en ny vinkel. ”Visse kim fra en epoke i 
musikhistorien kan udfolde sig til nye 
dimensioner”, siger Nørgård selv. 
Med andre ord: Fremtiden kan findes 
i fortiden!

1. sats bygger på det mest berømte 
og mest enkle af alle præludierne, 
nemlig det i C-dur. Bachs tilsynela-
dende simple musikalske strøm bliver 
af Nørgård forandret af accenter, der 
prikker enkelte toner ud og skaber en 

ny melodisk linje i musikken. I sidste 
del af satsen udfolder Nørgård det 
nye materiale, han har fundet i Bachs 
præludium, og musikken bevæger sig 
på den måde helt konkret fra fortid til 
fremtid. 

2. sats er præludiet i Fis-dur, en 
toneart fjernest muligt fra forrige sats 
i C-dur. Også her er der en tilsyne-
ladende jævn rytmisk og melodisk 
strøm, som fra Bachs hånd har en 
indbygget tvetydighed. Grundslaget 
kan høres placeret mere end et sted, 
og det udnytter Nørgård. Han gen-
finder også en rytmisk struktur, som 
han selv har brugt i sine egne værker: 
at fordelingen af rytmerne danner et 
palindrom, altså en række, der spejler 
sig i sig selv.

3. sats er et af Bachs mest ’motoriske’ 
præludier, d-mol, som Nørgård bry-
der op i nye pulsfornemmelser ved 
at accentuere slagene på forskellige 
måder. Nørgård fremhæver d-mol 
præludiet som det, der gennem årene 

0
6

Bach to the Future er 
skrevet til Safri Duo, der 
uropførte musikken med 
Odense Symfoniorkester 
i 1997. I 1998 opførte og 

indspillede duoen værket 
med DR SymfoniOrkestret.
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har optaget ham allermest. ”Det har 
en uudtømmelig kvalitet, der har 
stimuleret min oplevelse af modernitet 
(og evighed!) i stykket”, siger han. Og 
sådan klinger det også ud – mod en ny 
fremtid, mod evigheden.

Mest påfaldende ved Nørgårds ’gave 
til Bach’ er ved første lytning de 
myriader af klangfarver, han finder i 

orkestret og hos slagtøjssolisterne. 
Som i genskinnet fra et prisme glitrer 
det i alle regnbuens farver og danner 
et koloristisk lag oveni det rytmiske og 
melodiske. Og med to slagtøjssolister 
kommer der også et stærkt visuelt 
element i musikken, som Nørgård har 
fundet i Bachs korte, koncentrerede 
stykker.

Richard Strauss:
Symphonia domestica

I Symphonia domestica fra 1903  
fremfører Strauss den tanke, at hans 
egen småborgerlige hverdag kan være 
genstand for et storslået symfonisk 
værk. “Jeg kan ikke se, hvad der er 
galt i at komponere en symfoni om 
mig selv”, sagde Strauss lakonisk. ”Jeg 
synes, jeg er lige så interessant som 
Napoleon eller Alexander den Store.” 

I sine foregående tonedigtninge 
havde Richard Strauss beskæftiget sig 
med ekstreme heltetyper og over- 
mennesker, f.eks. i Ein Heldenleben, 
der handler om en genial kunstners 
kamp. I Symphonia domestica  
(Hjemlig symfoni) er hovedpersonen 

ikke længere et symbol, men selve 
mennesket Richard Strauss og hans 
temmelig ordinære liv. Det gør sym-
fonien til et af hans mest omdebatte-
rede værker, men også et af de mest 
interessante. En virtuos udpensling 
af et emne, der ikke rummer noget 
særpræget overhovedet. 

Musikken er fuld af knastørt vid, og det 
fremgik allerede af Strauss’ første plan 
for symfonien: 

“Idé til en Familie-scherzo med 
dobbeltfuga: Mit Hjem, et symfonisk 
portræt af mig selv og min familie. 
Bestående af tre temaer:
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1. tema, F-dur, Far, hjemkommet 
 fra rejse, træt. 
2. tema, H-dur, Mor. 
3. tema, D-dur, Barnet, en blanding af 
 de to, men størst lighed med Far. 

De tre går tur i det fri. Hyggeligt 
aftensmåltid. Mor putter Barnet.  
Far arbejder. Far og Mor alene: 
Kærlighedsscene. Morgen: Barnet 
støjer, vågner glad. Derefter lidt 
småskænderier – Mor begynder, men 
Far får det afsluttet. Forsoning og 
munter afslutning.”

Symfonien følger skitsen i et ubrudt 
forløb. Alligevel er der afsnit, der kan 
forstås som ’satser’: 1. sats er dagtimer-
ne og 2. sats Barnets sengetid. 3. sats 
er det langsomme afsnit, hvor Far og 
Mor endelig kan nyde hinanden i fred. 
4. sats er morgendagens begyndelse.

Familiens tre medlemmer har hver sit 
tema. Det første er ’Fars tema’, spillet af 
en cello og derefter varieret af en obo, 
en klarinet, af violinerne og til sidst af 
en trompet. Hver variation er en ny 
karakteristik af Fars humør – veltilpas, 
drømmende, gnaven, hidsig, lystig.

Værkets temaer er meget komplice-
rede, men generelt er ’Fars tema’ et 
stigende, ret solidt motiv. Som mod-
sætning er ’Mors tema’ flagrende og 
en smule hysterisk – det høres første 
gang i de urolige violiner. De to tema-
er står også i modsætning til hinanden 

via deres tonearter F-dur og H-dur, 
der danner det uforenelige interval 
tritonus. 

’Barnets tema’ danner med sin ro og 
uskyld bindeled mellem Far og Mor. 
Det enkle tema høres første gang spil-
let af en obo d’amore.

Efter præsentationen af de tre personer 
begynder temaerne at blive flettet 
sammen for at vise fællesskab, men de 
høres også som virvar for at markere 
uenighed. Om morgenen, hvor klokken 
slår syv og personerne hugger lidt efter 
hinanden, kulminerer problemerne i en 
fuga, hvor temaerne høres samtidigt i 
hver deres toneart. Det modsatte sker i 
elskovsscenen, hvor Fars og Mors tema 
i stigende grad smelter sammen.

Den slags psykologiske kammerspil i 
overformat var noget, Strauss begynd-
te at blive mere optaget af, også i sine 
operaer. Mytologiske emner virkede 
efterhånden utidssvarende for ham. 
Det bevidst banale og måske smagløse 
ved Symphonia domestica peger 
derfor frem mod en mere moderne tid. 
Det er fascinerende gennemført (for en 
kæmpe besætning med bl.a. otte horn, 
to harper og om muligt fire saxofoner) 
og håndteret med noget af den største 
virtuositet, man overhovedet kan finde 
i klassisk orkestermusik.

Jens Cornelius

Strauss tilegnede symfonien 
til sin kone og deres lille søn.

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk

14. & 15. NOV KL. 19.30 
KONCERTSALEN 

VIOTTI &  
MAHLERS 4.
Den unge 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 Symfoni nr. 4,  
der fortæller om menneskets håb og drømme  
– og troen på Paradis.

Solist: Anna Lucia Richter
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Violin 1
Christina Åstrand 
Johannes Søe Hansen 
Kern Westerberg 
Elna Carr 
Anders Fog-Nielsen 
Per Friman 
Sarah Jillian McClelland 
Tine Rudloff 
Sabine Bretschneider-Jochumsen 
Sophia Bæk 
Trine Yang Møller 
Anja Zelianodjevo 
Madara Petersone 
Erik-Theodor Danciu 
Christine Bernsted 
Maj Kullberg

Violin 2 
Teresa La Cour 
Kirstine Schneider 
Monika Malmquist Egholm 
Bodil Kuhlmann 
Line Marie Most 
Marianne Bindel 
Morten Kjær Dulong 
Anne Marie Kjærulff 
Christian Ellegaard 
Benedikte Pontoppidan Thyssen 
Ida Balslev 
Aleksander Kølbel 
Rebecka Freij 
Andreas Erik Roslund

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 
Richard Krug 
Chul-Geun Park 
Christoffer Bergström 
Nina Dolgintseva 
Carl-Oscar Østerlind 

Kontrabas 
Pedro Vares de Azevedo 
Einars Everss 
Michal Stadnicki 
Michael Rossander Dabelsteen 
Henrik Schou Kristensen 
Ditlev Damkjær 
Gerrit H. Mylius 
Mads Lundahl Kristensen

Fløjte 
Anna Nykvist 
Mikael Beier 
Russell Satoshi Itani 

Obo 
Eva Steinaa 
Ulrich Trier Ortmann 
Sven Buller 

Klarinet 
Johnny Teyssier 
August Lange Finkas 
Klaus Tönshoff 
Søren Elbo 

Fagot 
Audun Halvorsen 
Sebastian Stevensson 
Britta Cortabarria 
Dorte Bennike 

DR SymfoniOrkestret
1
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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 
Thorbjørn Bogh Gram 
Henrik Halén 
Ludwig Hjortenhammar

Saxofon 
Charlotte H. Andersson 
Ali Badreldin 
Jeanette Balland 
Maret Petersen 

Trompet 
Michael Frank Møller 
László Molnár 

Karl Husum 
Andreas Jul Nielsen 

Basun 
Kasper Smedegaard Thaarup 
Lukas Winther Andersen 
Thomas Dahlkvist 

Tuba 
Thomas Andre Røisland 

Harpe 
Zachary James Hatcher 
Berit Spælling 

Pauker 
René Felix Mathiesen 

Percussion 
Jakob Weber Egholm 
Nicola Carrara

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 — Gordon Alsing
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, Matt Dine, 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


