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DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Johannes Søe Hansen 

Fabio Luisi
Dirigent

Soo-Jin Hong
Violin

Soo-Kyung Hong
Cello

Fatma Said
Sopran

Palle Knudsen
Baryton

Fredag 1. november 2019 kl. 19.30
Lørdag 2. november 2019 kl. 15.00

1. november kl. 19.20
3. november kl. 12.15                                                                                                                

17. november kl. 20.00 
(Brahms)
                                

MØD
MUSIKKEN

kl. 18.30/14.00 i koncertsalen 
v. Rie Koch
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Johannes Brahms (1833-97)
Koncert for violin, cello og orkester, a-mol, opus 102 (1888)

I – Allegro
II – Andante

III – Vivace non troppo

     ca. 37’

Pause (30’) ca. kl. 20.10/14.40
 

Carl Nielsen (1865-1931)
Symfoni nr. 3, Sinfonia espansiva, opus 27 (1910-11)

I – Allegro espansivo 
II – Andante pastorale

III – Allegretto un poco
IV – Finale. Allegro

      ca. 39´

Program
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Fabio Luisi
& DR SymfoniOrkestret

Siden 2016 har Fabio Luisi været 
DR SymfoniOrkestrets chefdirigent. 
Han er født i Genova i 1959 og er  
uddannet pianist og dirigent. Luisi 
deler sin karriere mellem opera og 
orkestermusik – og mellem flere 
faste stillinger, som han med sin 
utrolige flid og disciplin magter at 
overkomme. Han er chefdirigent 
for Zürich Operaen, og til næste år 
overtager han posten som chefdirigent  
for Dallas Symfoniorkester. Men han 
fortsætter hos DR SymfoniOrkestret, 
hvor han har forlænget sin kontrakt 
til 2023.

Fabio Luisi har nu opført alle Carl 
Nielsens symfonier undtagen nr. 1. 
”Carl Nielsen og jeg har et kærligheds-
forhold, som er fuldt af begejstring. 
Jeg elsker ham – og jeg håber, han 
også elsker mig!”, siger Fabio Luisi, 
der har sat Carl Nielsens Symfoni nr. 5 
på programmet, når han med
DR SymfoniOrkestret til maj tager
på Skandinaviens-turné. 

DR SymfoniOrkestret har været DR’s 
musikalske 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 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 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.
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Soo-Jin Hong
& Soo-Kyung Hong

To søstre er hovedpersoner i aftenens 
koncert: violinisten Soo-Jin Hong  
og cellisten Soo-Kyung Hong.  
Til hverdag er de medlemmer af  
DR SymfoniOrkestret, men i aften er 
de solister foran deres kolleger.

De kommer fra en musikerfamilie 
med fire søstre, der som teenagere 
alle rejste fra Sydkoreas hovedstad 
Seoul til Wien for at blive uddannet 
som musikere på højeste niveau. I 
Wien mødte Soo-Kyung Hong den 
danske pianist Jens Elvekjær, og i 1999 
dannede de sammen med Soo-Jin 
Hong klavertrioen Trio con Brio. 

Alle tre flyttede derefter til Danmark, 
og i 2004 blev Soo-Jin Hong ansat på 
den vigtige post som 1. koncertmester 
i DR SymfoniOrkestret. En stilling, hun 
har haft lige siden. Soo-Kyung Hong 
blev solocellist i Det Kgl. Kapel, men i 
2009 rykkede hun til DR Symfoni- 
Orkestret som koncert-mester for 
cellogruppen.
 

I konstellation som Trio con Brio har 
Hong-søstrene og Jens Elvekjær i 
mange år været et af Danmarks førende 
klassiske ensembler, der optræder 
uhyre flittigt i Europa og USA. De 
har uropført bl.a. Bent Sørensens 
prisbelønnede tripelkoncert L’Isola 
della Città, og i år, hvor trioen fejrer 
sit 20-års jubilæum, har de fuldendt 
deres indspilning af Beethovens 
klavertrioer.

Ved siden af deres fuldtidsarbejde i 
DR SymfoniOrkestret og den meget 
omfattende triokarriere finder 
Soo-Jin Hong & Soo-Kyung Hong 
også muligheder til at optræde som 
solister. Det er i aften anden gang, 
de er solister Brahms’ berømte 
dobbeltkoncert, som de tidligere 

har spillet en gang i Korea.

Trio con Brio er netop blevet tildelt den 
fornemme hæderspris på 750.000 kr. fra 
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens 
Legat. Prisen overrækkes ved en koncert 
på Det Kgl. Bibliotek d. 20. november.
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Fatma Said   
& Palle Knudsen

06

Den egyptiske sopran Fatma Said er 
noget af en sensation i det internatio-
nale musikliv. Hun er på få år blevet et 
kendt solistnavn på de store scener, 
f.eks. på Scala Operaen i Milano. Og i 
år har hun skrevet eksklusiv kontrakt  
med pladeselskabet Warner.

Fatma Said er født i Kairo og uddannet 
i Berlin, hvor hun også bor i dag. Efter 
konservatorietiden blev hun optaget 
på Scala Operaens talentakademi 
og fik sin første rolle på La Scala som 
Pamina i Mozarts Tryllefløjten. I 2016 
blev hun udvalgt af den britiske radio 
BBC som New Generation Artist med 
et væld af engagementer de følgende 
to år.

Denne sommer har hun været sopran- 
solist i Mozarts Requiem ved The 
Proms i Royal Albert Hall, og tidligere 
i år debuterede hun som solist med 
Boston Symfoniorkester. Og endnu er 
vi kun ved begyndelsen på karrieren 
for Fatma Said, der er 28 år.

Barytonen Palle Knudsen har siden 
1999 været operasolist ved Det 
Kongelige Teater. Her har han sunget 
et utrolig bredt udvalg af roller, fra 
de store Mozart-roller som Don Juan, 
Papageno i Tryllefløjten og Greven i 
Figaros bryllup til Puccinis følelses-
drama La bohème, wieneroperetter, 
barokmusik og helt nye operafore-
stillinger. Og om tre uger synger 
Palle Knudsen hovedrollen i Stephen 
Sondheims gysermusical Sweeney 
Todd, der for første gang skal opføres 
på Operaen.

Palle Knudsen, der er født i 1967, har 
også sunget Debussys Pelléas og 
Mélisande i London, Mozarts Don Juan 
i Israel, og optrådt i USA, Rusland, 
Frankrig, Grønland, Vietnam og utal- 
lige andre steder. Han medvirker på 
DR SymfoniOrkestrets indspilning af 
Poul Schierbecks opera Fête Galante, 
og med Malmø Symfoniorkester har 
han indspillet orkestersange af Grieg.
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Johannes Brahms:
Koncert for violin, 
cello og orkester 

I Brahms’ dobbeltkoncert tager to 
solister hinanden i hånden. De er 
forskellige individer, men hænger 
uløseligt sammen. Sådan er symbolik-
ken i det værk, som Brahms skrev for 
at forsone sig med sin bedste ven.

Brahms’ ven var violinisten Joseph 
Joachim. De var jævnaldrende og 
havde kendt hinanden, siden de var 
unge. Som 45-årig havde Brahms 
skrevet sin violinkoncert på opfordring 
fra Joachim, der også uropførte 
koncerten. Få år senere opstod der 
en krise i Joachims ægteskab, og 
da Brahms valgte side til fordel for 
hans hustru og lod sig inddrage i de 
juridiske skilsmisseforhandlinger, 
afbrød Joachim deres venskab. 
Det var en katastrofe for Brahms, der 
var noget af en enegænger, og som 
siden sin ungdom havde haft Joachim 
som sin nærmeste sparringspartner. 

De næste tre år så Brahms og Joachim 
ikke hinanden. Men i sommeren 1887 
begyndte Brahms at skrive et nyt, stort 
værk til Joachim – en dobbeltkoncert 
for violin og cello. 

Som en hilsen til Joachim indlagde han 
to citater i musikken: dels et citat fra 
en violinkoncert af Viotti, der var en 
af Joachims favoritter. Og dels brugte 
han i 1. sats en variant af temaet F-A-E; 
tre tonenavne, der stod for mottoet 
’Frei Aber Einsam’ (Fri, men ensom), 

som Joachim og Brahms havde taget 
sig, da de var unge. 

Selve idéen om en koncert for to 
solister var ikke ny – den var tvært-
imod nærmest forhistorisk! I midten 
af 1700-tallet, mere end 100 år før 
Brahms, havde det været almindeligt 
at skrive koncerter for mere end én 
solist, men den slags værker blev der 
komponeret meget få af i 1800-tallet.

Brahms gør sig på den måde til en del 
af en musikhistorisk sammenhæng. 
Hans dobbeltkoncert er et formfuld-
endt eksempel på den tyske klassiske 
kultur, som melankolske Brahms 
mente var ved vejs ende.

1. sats begynder direkte med det 
kantede hovedtema (inspireret af ’Frei, 
aber einsam’), spillet af orkestret, 
inden celloen kaster sig ud i en lille 
fortale. Derefter forener de to solister 
sig i et yderst tæt samspil. Der er 
ikke tale om en kappestrid, men et 
musikalsk samarbejde i oprørte vande. 
Som modsætning står den smukke 
andensats, hvis ro virker som fundet 
dybt inde i den tyske skov. Her er alle 
knubbede ord lagt væk, og enigheden 
kan bestyrkes uden forstyrrelser. 

I sidste sats sender Brahms endnu en 
hilsen til Joseph Joachim ved at lave 
en finale i ’ungarsk stil’. Det havde 
han også gjort i sin violinkoncert, 
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Carl Nielsen: 
Symfoni nr. 3, 
Sinfonia espansiva 

skrevet specielt til Joachim, der var 
født i en ungarsk familie og selv 
havde komponeret en violinkoncert i 
ungarsk stil.

Selv om Brahms levede ti år mere efter 
dobbeltkoncerten, blev den hans 
sidste orkesterværk. Det er et tæt og 
mættet stykke musik, præget af stor 
alvor. Der er en konservativ strenghed 
over musikken, opbygget gennem 
brug af små temaer og uden en 
eneste løs tråd. En omhu i paradoksal 
modsætning til Brahms’ grovkornede, 

bramfri udtalelser, der kunne støde 
folk fra sig, og som altså også havde 
kostet ham det årelange forhold til sin 
bedste ven, Joseph Joachim.

Symfoni nr. 3 fra 1910-11 blev Carl 
Nielsens gennembrud hos både 
det danske publikum og de danske 
kritikere. Før havde man bøjet sig 
for hans vilje og egensind, men man 
brød sig ikke altid om det, man hørte. 
Mange mente, at Carl Nielsens musik 
var forskruet og fortænkt. Især de to 
første symfonier lignede ikke noget, 
man kendte i dansk musik – og det var 
ikke nødvendigvis positivt ment. 

Men den diskussion blev afgjort 
med den uimodståelige Symfoni nr. 
3, som overgik de to foregående i 
enhver henseende. Førstesatsen er 
medrivende i en klasse for sig selv. En 
enkelt tone detonerer i smældende, 
uregelmæssige rytmer og skaber så 
megen energi, at symfonien nærmest 
folder sig ud ved egen kraft. Satsen er 
et højdepunkt i Carl Nielsens livsværk, 
hvor han overrumplende kaster 

Brahms dirigerede  
selv uropførelsen i Köln  
i 1887. Joseph Joachim  

var violinsolist og deres 
fælles ven Robert  

Hausmann cellisten.
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os rundt i idéernes og sansernes 
verden. Så meget kan udspringe af så 
koncentreret et udgangspunkt!

Carl Nielsen, som gerne søgte længe i 
ordbøger for at finde den rette glose, 
kaldte førstesatsen Allegro espansivo. 
Det fik ham til at betitle hele symfonien 
for Sinfonia espansiva (Ekspansiv 
symfoni). Titlen beskriver ikke blot 
symfoniens voksende udvikling, men 
lægger op til, at man anskuer symfonien 
som et billede på de uendelige 
muligheder, mennesket rummer.

I andensatsen befinder man sig i en 
uberørt natur med paradisisk ro. 
”Komponistens Idé med den hele Sats 
er følgende Tredeling: Landskabet, 
Naturstemmer og Menneskets stærke 
Følelse derved,” skrev Carl Nielsen. 

Efter at have lavet satsen færdig fandt 
han på at tilføje to sangstemmer til 
orkestret – en mand og en kvinde 
som var det stemmerne af Adam 
og Eva, de rene urmennesker, man 
hørte. De blander sig i musikken med 
ordløs sang, der understreger den 
vegeterende karakter. ”Alle Tanker 
Svundne. Jeg ligger under Himlen”, 
skrev Carl Nielsen som stikord til det 
udtryk, han ville ramme med brugen 
af de to ordløse sangere.

Modsætningen til denne ophøjede 
passivitet kommer i 3. sats, der er 

rastløs på grænsen til det angste. 
Modstanden overkommes, og man 
lander med begge ben på jorden i 4. 
sats, som er en hyldest til dagliglivet. 
En uimodståelig melodi, en af 
Carl Nielsens allerbedste, skrider 
frem som en fællessang for fuldt 
symfoniorkester. Det er ”en Hymne 
til Arbejdet og det daglige Livs sunde 
Udfoldelse. Ikke en patetisk Hyldest 
til Livet, men en vis bred Glæde 
over at kunne tage Del i Livets og 
Dagens Arbejde og se Virksomhed 
og Dygtighed udfolde sig til alle Sider 
omkring os”, sagde Carl Nielsen, der i 
Espansiva-symfonien træder frem som 
både folkeprædikant og solens søn.

Symfonien blev uropført i 1912. Fra da 
af var Carl Nielsen umiskendeligt den 
førende komponist i Danmark. ”Det 
var endelig den fuldvoksne Kunstner-
Personlighed, der her brød frem. Det 
første, helt og fuldt modne Æble fra 
hans Træ”, skrev en anmelder.

Jens Cornelius

Andensatsen fra  
Espansiva-symfonien  
blev spillet ved Carl  

Nielsens bisættelse i 1931.
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Violin 1
Johannes Søe Hansen 
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 
Erik-Theodor Danciu 
Christine Bernsted 
Maj Kullberg 
Kern Westerberg 
Isabelle Bania

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

Bratsch 
Marthe Grimsrud Husum 
Dmitri Golovanov 
Stine Hasbirk Brandt 
Claus Myrup 

Gunnar Lychou 
Carina Andersson 
Kristian Scharff Fogh 
Astrid Christensen 
Katrine Reinhold Bundgaard 
Lilion Anne Soren 
Katarzyna Bugala 
Alexander Butz 
Naja Helmer Madsen

Cello 
Henrik Dam Thomsen 
Carsten Tagmose 
Johan Krarup 
Vanja Maria Louro 
Peter Morrison 
Richard Krug 
Chul-Geun Park 
Christoffer Bergström 
Nina Dolgintseva 
Karin Dalsgaard 
Marie Louise Lind

Kontrabas 
Joel Gonzalez 
Einars Everss 
Michal Stadnicki 
Michael Rossander Dabelsteen 
Henrik Schou Kristensen 
Ditlev Damkjær 
Gerrit H. Mylius 
Mads Lundahl Kristensen

Fløjte 
Ulla Miilmann 
Mikael Beier 
Russell Satoshi Itani 

Obo 
Eva Steinaa 
Ulrich Trier Ortmann 
Sven Buller 

DR SymfoniOrkestret
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DR SymfoniOrkestrets
Torsdagskoncerter følges

hver sæson af ca. 

     via DR’s radio, TV og web.

Klarinet 
Johnny Teyssier 
August Lange Finkas 
Søren Elbo 

Fagot 
Audun Halvorsen 
Dorte Bennike 
Aksel Kaae Trige
 
Horn 
Lasse Luckow Mauritzen 
Ulrik Ravn Jensen 
Dominika Piwkowska 
Oskar Lejonklo 
Henning Hansen 
Jakob Arnholtz 

Trompet 
László Molnár 
Karl Husum 
Andreas Jul Nielsen 

Basun 
Lars Karlin
Kasper Smedegaard Thaarup
Thomas Dahlkvist

Tuba 
Thomas Andre Røisland

Pauker 
Rene Mathiesen 
Nicola Carrara

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

500.000
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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


