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Già nella notte densa 
Giuseppe Verdi (1813-1901): Otello 

Anna Netrebko, Riccardo Massi

Ouverture 
Giuseppe Verdi: Luisa Miller 

Tu che le vanità conoscesti del mondo 
Giuseppe Verdi: Don Carlos 

Anna Netrebko

Oh! fede negar potessi agl’occhi miei!
Giuseppe Verdi: Luisa Miller

Riccardo Massi

Pietà, rispetto, amore 
Giuseppe Verdi: Macbeth 

Christopher Maltman

Ouverture 
Giuseppe Verdi: Macbeth

Ove son io
Giuseppe Verdi: Macbeth

Anna Netrebko, Christopher Maltman

Tace la notte! – Di geloso amor sprezzato  
Giuseppe Verdi: Trubaduren

Anna Netrebko, Riccardo Massi, Christopher Maltman 

Pause (30’) ca. kl. 20.30

Program, 1. del
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Invano, Alvaro ti celasti al mondo 
Giuseppe Verdi: Skæbnens magt

Riccardo Massi, Christopher Maltman

Ebben, ne andrò lontana 
Alfredo Catalani (1854-93): La Wally

Anna Netrebko 

Mamma, quel vino è generoso 
Pietro Mascagni (1863-1945): Cavalleria Rusticana

Riccardo Massi

Intermezzo 
Pietro Mascagni: Cavalleria Rusticana

Lippen schweigen, ‘s flüstern Geigen 
Franz Lehár (1870-1948): Den glade enke

Anna Netrebko, Christopher Maltman

E lucevan le stelle 
Giacomo Puccini (1858-1924): Tosca

Riccardo Massi

O mio babbino caro 
Giacomo Puccini: Gianni Schicchi 

Anna Netrebko 

Nemico della patria?! 
Umberto Giordano (1867-1948): Andrea Chenier 

Christopher Maltman

Libiamo ne’lieti calici (Brindisi)
Giuseppe Verdi: La Traviata

Anna Netrebko, Riccardo Massi 

Program, 2. del
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Den russiske sopran Anna Netrebko er 
uden diskussion den største operadiva 
i dag. En sangerinde, der rummer alt 
det, man forbinder med operaens 
verden: stemmepragt, drama, skønhed 
og følelser. 

Anna Netrebko er født i 1971 i Krasnodar 
ved Sortehavet. Hun fik en sensationelt 
gennembrud sidst i 1990’erne og har 
siden optrådt på alle de store scener i 
Europa og Nordamerika. 

For nogle år siden foretog hun et skift 
mod de mere dramatiske partier, ikke 
mindst indenfor Verdis musik. Dette 
efterår har hun sunget rollen som Lady 
Macbeth på Metropolitan Operaen, 
til jul synger hun titelrollen i Tosca på 
Scala Operaen i Milano og til januar 
Turandot på den Bayerske Statsopera. 

Anna Netrebko bor i dag i Wien og 
New York. Hun har indspillet en lang 
række operaer, lige fra Mozart til 
Prokofjev, foruden soloalbums med 
bl.a. arier af Verdi.

Den italienske sanger Riccardo Massi 
er en ægte ’spinto tenor’, dvs. en tenor 
med smæld i højden, der virkelig kan 
præstere i de heroiske hovedroller 
fra det italienske repertoire. Det er et 
sjældent talent, og derfor optræder 
han på verdens førende scener, bl.a. 
La Scala i Milano og på Metropolitan 
Operaen i New York. 

På den Bayerske Statsopera synger 
Riccardo Massi til næste år hoved-
rollerne som Manrico i Trubaduren 
og Cavaradossi i Tosca, og på Bolsjoj 
Teatret i Moskva skal han debutere som 
Don Carlos. 

I de dramatiske roller kan han trække 
på sin store ekspertise indenfor histo-
riske våben – og faktisk tjente han til 
sine sangstudier ved at arbejde som 
stuntman i Hollywood!

Riccardo Massi havde sin officielle  
debut som tenor i 2009. Han har tid-
ligere optrådt som Anna Netrebkos 
tenorpartner ved en gallakoncert i Paris.  

Anna Netrebko 
& Riccardo Massi
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Christopher Maltman 
& Claudio Vandelli

Den engelske sanger Christopher 
Maltman er en af de mest alsidige 
barytoner på verdenstoppen. 
Han behersker det hele: opera, 
lieder, ny musik, kirkemusik, sågar 
filmskuespil. Mange vil kende ham fra 
filmatiseringen af Mozarts opera Don 
Juan, instrueret af Kasper Holten. 

Rollen som Don Juan har været 
den vigtigste for Christopher 
Maltman, og han har sunget den i 
utallige opsætninger fra Beijing til 
Berlin. Men den 49-årige Maltman 
har en utrolig spændvidde, både 
vokalt og dramatisk, og i dag 
synger han i stigende grad Verdis 
barytonroller, som er nogle af de mest 
komplekse og dramatiske figurer 
fra operarepertoiret. Don Carlo fra 
Skæbnens magt sang han sidste sæson 
på den engelske nationalopera Covent 
Garden, og titelrollen i Rigoletto har 
han i år sunget i Wien og Berlin.

Dirigenten Claudio Vandelli er 
fra Milano. Han er 52 år, meget 
erfaren indenfor det italienske og 
russiske repertoire, og er en af Anna 
Netrebkos foretrukne dirigenter. 
Gennem årene har han optrådt 
meget ofte i Rusland, og han er 
gæstedirigent for Novaya Rossiya 
Statssymfoniorkester i Moskva. 

Claudio Vandelli fik som ung dirigent-
studerende undervisning af både 
Sergiu Celibidache og Carlo Maria 
Giulini, to af det 20. århundredes 
største dirigenter. Nu har han selv som 
livsopgave at uddanne unge musikere, 
og han har i 20 år været tilknyttet 
den schweiziske Verbier Festival, 
hvor han leder det internationale 
orkesterakademi for unge talenter. 

Til næste år tiltræder han posten som 
chefdirigent for noget så sjældent 
som et nystiftet symfoniorkester, 
Würth Filharmonikerne, der har 
hjemme i den tyske delstat Baden-
Württemberg.
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DR SymfoniOrkestret har været DR’s 
musikalske flagskib siden grundlæg-
gelsen 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. 

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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Operagalla  

Verdis uforglemmelige 
figurer 

Operagallaens første afdeling har 
fokus på Verdi, hans store dramaer og 
de karakterfulde figurer, han skaber i 
sin musik. 

I operaen Otello møder man et 
uforglemmeligt kærlighedspar, 
Otello og hans hustru Desdemona. 
De elsker hinanden fuldt ud, men 
alligevel ødelægges deres forhold af 
ondsindede rygter og jalousi. 

I duetten Già nella notte densa (Nu i 
den mørke nat) møder man parret for 
første gang: Otello, der er general, 
er netop vendt hjem fra krig, og 
Desdemona venter ham med længsel. 
Verdi sætter deres ømme kys i musik, 
så man ikke er i tvivl om, hvor stærk 
deres kærlighed er. Med tragisk 
virkning vender ’kysse-motivet’ 
senere tilbage i operaens slutning, 
hvor handlingen har udviklet sig fatalt.

De første operaer, Verdi 
komponerede, hører man sjældent 
i dag. Men efter få år som opera-
komponist havde Verdi nået et niveau 
og en produktivitet, som ingen kunne 
måle sig med. Operaen Luisa Miller 
er fra 1849 og stammer fra Verdis 
mellemste fase. I den periode gik 
der knapt nok et år mellem hvert nyt 
operamesterværk af Verdi.

Luisa Miller bygger på et tysk skuespil 
af Schiller og er en Romeo & Julie-agtig 
historie, der foregår i Tyrol. Luisa 
elsker en ung mand, som hun tror 
er af jævn familie ligesom hun selv. 
Men han er i virkeligheden Rodolfo, 
søn af en greve, og de kan ikke få 
hinanden. Det sidste håb forsvinder, 
da Luisa tvinges til at skrive et falsk 
brev til Rodolfo og meddele, at hun 
elsker en anden. Rodolfo synger da 
sin storslåede arie Oh! fede negar 
potessi agl’occhi miei! (Åh! Kunne jeg 
benægte mine øjne) – først oprørt 
over Luisas bedrag, derefter dybt 
bevæget af minderne om de ømme 
stunder med hende. 

Et andet skuespil af Schiller ligger bag 
Don Carlos, Verdis vældige drama 
om magt og politik. Den spanske 
prins Carlos er kommet i klemme i en 
magtkamp, der forhindrer ham i at 
blive gift med sin forlovede, Elisabeth. 
Hendes mægtige scene Tu che le 
vanità conoscesti del mondo (Du som 
kendte til verdens forfængelighed) 
er fra operaens slutning, hvor hun 
har opgivet alt håb om lykken. Hun 
beder for Carlos, som hun altid har 
elsket, mens hun indser, at livet nu 
er meningsløst for hende selv. Arien 
har et gevaldigt omfang og er meget 
krævende for sangerinden, der skal nå 
ud i yderområderne af sin dramatiske 
formåen og vokale udtrykskraft.
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Shakespeare leverede ikke kun 
historien til Otello, men også til Verdis 
opera Macbeth. En politisk gyser 
fra middelalderens Skotland, der 
involverer hekse og forbandelser. 
I duetten Ove son io (Hvor er jeg?) 
fortæller Macbeth sin dronning, 
Lady Macbeth, om de forudsigelser, 
han er blevet fortalt af en flok hekse. 
Lady Macbeth opildner sin mand til 
at tro på sig selv og ikke på heksenes 
dystre tale. Men senere i operaen går 
profetierne i opfyldelse, og Macbeth, 
der er blevet konge ved at begå mord, 
er trængt op i en krog og forudser i 
arien Pietà, rispetto, amore (Skam, 
respekt, kærlighed), at han vil blive 
husket som æreløs og forhadt. 

I Verdis opera Trubaduren møder 
man Leonora. Handlingen er mere 
indviklet end i de fleste andre Verdi-
operaer, men kort fortalt drejer det 
sig om Leonora, der er forelsket i en 
mystisk trubadur. Men også Grev 
Luna elsker Leonora, og i slutscenen 
af 1. akt, Tace la notte! – Di geloso 
amor sprezzato (Den fredfyldte nat 
var stille – Min forsmåede og jaloux 
kærlighed), fyres der op under tre-
kantsdramaet. Da alle parter mødes i 
mørket, omfavner Leonora ved en fejl 
den forkerte – Grev Luna – og nu må 
trubaduren afsløre sin identitet. Han 
er Manrico, en lovløs ridder, og han vil 
kæmpe til sidste blodsdråbe for at få 
sin elskede, Leonora.

Den sande kærlighed

Verdis opera Skæbnens magt foregår
i Spanien. Leonora må ikke få sin

elskede Don Alvaro, fordi han er
halvblodsindianer. Ved et uheld
dræber han Leonoras far, og nu
sætter Leonoras bror alt ind på at
forhindre deres giftermål. I den
store duet Invano, Alvaro ti celasti
al mondo (Forgæves, Alvaro, har du
skjult dig) er det lykkedes Leonoras
bror Carlo at opspore Alvaro, der er
flyttet i kloster som munk, og han
udfordrer ham til duel.

Operaen La Wally af den italienske 
komponist Catalani opføres sjældent 
i dag, men er kendt for en arie, der 
er så smuk og gribende som nogen: 
Ebben, ne andrò lontana (Åh ja, så 
vil jeg gå langt væk). Wally er en ung 
landsbypige i Østrig, der er kendt 
for at gå sine egne veje. Da hendes 
far vil gifte hende væk, synger Wally 
i arien, at hun hellere vil forlade sit 
barndomshjem og forsvinde ud i den 
hvide sne. Operaen ender ulykkeligt 
– til slut begår Wally selvmord ved at 
kaste sig ud i et sneskred, der allerede 
har kostet hendes elskede livet.

La Wally havde premiere i 1892. På  
det tidspunkt var det en sensation 
med denne nye type opera, der 
handler om almindelige mennesker, 
ikke om hertuger, prinsesser og 
riddere. Den nye stil blev kaldte 
verismo, dvs. sandhed eller realisme 
(selv om realismen bestemt bliver 
håndteret på teatrets præmisser). 

Fra samme bølge stammer operaen 
Cavalleria rusticana (der kan
oversættes til ’Landligt kur-
mageri’), komponeret af den 
bare 27-årige Pietro Mascagni. 
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10
Det er et firkantsdrama, der fore-
går i påskedagene et sted på 
Sicilien. Midtvejs i handlingen er 
landsbyboerne til påskemesse, 
mens publikum hører det berømte 
Intermezzo, en gribende påskehymne 
for orkester. Derefter strammer 
handlingen til: I arien Mamma, quel 
vino è generoso (Mor, den vin er 
gavmild) synger soldaten Turrido  
en afskedssang til sin mor. Han 
fortæller, at han har drukket for  
meget vin og har brug for at trække 
lidt frisk luft – men i virkeligheden går 
han afsted for at udkæmpe en duel 
med sin rival Alfio. Og Turrido vender 
ikke tilbage.

Anna Netrebko fra Rusland kaster sig 
gerne over et repertoire, der ellers 
som regel er forbeholdt sangere 
fra et andet sprogområde, nemlig 
tysksproget operette. Den glade enke 
af Franz Lehár er en pikant satire, der 
fortæller om en småstat på Balkan 
med ambitioner om selvstændighed. 
Derfor må den stenrige enke Hanna 
Glawari, der har arvet en formue 
efter sit ægteskab med storhertugen, 
nødigt forlade landet sammen med 
alle sine penge! 

Det lykkes efter flere forviklinger at 
få den tiltrækkende enke smedet 
sammen med sin gamle flamme, Grev 
Danilo. Deres duet Lippen schweigen, 
‘s flüstern Geigen (Læber tier, violiner 
hvisker) er så iørefaldende og så 
romantisk, at den i over 100 år har 
levet sig eget liv og er kendt som 
Valsen fra Den glade enke.

Mens Lehárs operetter fik hele Østrig-
Ungarn til at valse, overtog Puccini 
den italienske operatrone, som var 
blevet ledig efter Verdis død. Puccinis 
operaer er meget fortættede historier, 
hvor publikum sidder i en skruestik og 
ikke kan undslippe tragedierne, mens 
den mest forførende musik overtager 
kontrollen af vores nerver. Som regel 
sejrer ondskaben på satanisk vis – og 
vi ved det på forhånd. 

Tosca er fortællingen om kunstner-
parret Tosca og Cavaradossi, der 
med livet som indsats kæmper for 
kærligheden og deres landsmænds 
frihed. Men de lokkes i en fælde af 
den perverse politichef Scarpia, og 
det ender med at koste dem begge 
livet. Natten før sin henrettelse synger 
Cavaradossi sin ’tårnarie’, den intense 
E lucevan le stelle (Og stjernerne 
skinnede) med slutreplikken: ”Aldrig 
har jeg elsket livet så højt.”

Endnu en ung kunstner dør for kærlig-
heden og friheden i operaen Andrea 
Chenier. Det er en verismo-opera fra 
1890’erne, komponeret af Umberto 
Giordano, der bygger på en sand 
historie fra den franske revolution. 
Andrea Chenier er en idealist, der 
falder i unåde og bliver offer for den 
løbske revolution. I arien Nemico della 
patria?! (Fædrelandets fjende?!) synger 
revolutionsanføreren Gérard om sine 
samvittighedskvaler ved at dømme 
Chenier som folkefjende. 



Blandt operagallaens sidste stykker 
er en stille bøn om lykke – og en skål 
for livet! I Puccinis korte opera Gianni 
Schicchi finder man hans nok mest 
elskede arie, O mio babbino caro 
(Åh, min kære far). Den synges af den 
unge Lauretta, der bønfalder sin far 
om, at hun må få den smukke mand, 
hun elsker så højt. Hvis ikke, så vil hun 
hellere dø.

Lige modsat, men lige så uopslidelig, 
er skålarien Libiamo! (Lad os drikke!) 
fra Verdis opera La Traviata. Her 
møder man det stormforelskede unge 
par Violetta og Alfredo i hovedløs 
kærlighed – de skåler for livet, for 
ungdommen og kærligheden. 

To ganske korte stykker, der rummer 
essensen af italiensk opera!

Jens Cornelius
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Violin 1 
Johannes Søe Hansen 
Christina Åstrand 
Kern Westerberg 
Elna Carr 
Jan Leif Rohard 
Anders Fog-Nielsen 
Helle Hanskov Palm 
Per Friman 
Sabine Bretschneider-Jochumsen 
Sophia Bæk 
Madara Petersone 
Erik-Theodor Danciu 
Christine Bernsted 
Maj Kullberg

Violin 2 
Kirstine Schneider 
Monika Malmquist Egholm 
Bodil Kuhlmann 
Line Marie Most 
Marianne Bindel 
Morten Kjær Dulong 
Anne Marie Kjærulff 
Andrea Rebekka Alsted 
Stanislav Igorevich Zakrjevski 
Benedikte Pontoppidan Thyssen 
Aleksander Kølbel 
Rebecka Freij

Bratsch 
Marthe Grimsrud Husum 
Dmitri Golovanov 
Stine Hasbirk Brandt 
Gunnar Lychou 
Kristian Scharff Fogh 
Astrid Christensen 
Katrine Reinhold Bundgaard 
Alexander Butz 
Magda Stevensson 
Anna Dahl

Cello 
Henrik Dam Thomsen 
Richard Krug 
Vanja Maria Louro 
Birgitte Øland 
Johan Krarup 

Peter Morrison 
Christoffer Bergström 
Nina Dolgintseva 

Kontrabas 
Joel Gonzalez 
Michal Stadnicki 
Michael Rossander Dabelsteen 
Henrik Schou Kristensen 
Ditlev Damkjær 
Mads Lundahl Kristensen

Fløjte 
Anna Nykvist 
Mikael Beier 
Russell Satoshi Itani 

Obo 
Eva Steinaa 
Kristine Vestergaard 
Ulrich Trier Ortmann 

Klarinet 
Johnny Teyssier 
August Lange Finkas 
Klaus Tönshoff 

Fagot 
Audun Halvorsen 
Sebastian Stevensson 
Dorte Bennike 
Aksel Kaae Trige

Horn 
Lasse Luckow Mauritzen 
Ulrik Ravn Jensen 
Dominika Piwkowska 
Henning Hansen 
Jakob Arnholtz 

Trompet 
Michael Frank Møller 
László Molnár 
Karl Husum 
Andreas Jul Nielsen 

DR SymfoniOrkestret
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DR SymfoniOrkestret består i 
øjeblikket af musikere af

forskellige nationaliter

Basun 
Kasper Smedegaard Thaarup 
Brian Bindner 
Thomas Dahlkvist 

Tuba 
Thomas Andre Røisland

Harpe 
Zachary James Hatcher 

Tasteinstr. 
Per Salo 

Pauker 
Nicola Carrara 

Percussion 
Gert Skød Sørensen 
Jakob Weber Egholm

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret
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DR SymfoniOrkestret spiller på årets sidste dage op til den stemningsfulde  
og traditionsrige Nytårsgalla i DR Koncerthuset. Glæd dig til at opleve  

et symfoniorkester i festhumør, skønne klange af bl.a. Strauss, Dvorak og Gade  
– ledsaget af bobler, kanapéer og kransekage. 

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk

N Y TÅ R S G A L L A
30. & 31. DEC '19

DIRIGENT: CLEMENS SCHULDT
SOLISTER: SOPRAN CLARA CECILIE THOMSEN, VIOLINIST CHRISTINA ÅSTRAND



VILDE 
VIDUNDERLIGE 
DANMARK
DR SymfoniOrkestret og DR PigeKoret hylder den danske natur i en storslået 
filmisk koncertbegivenhed, hvor billeder, lyd og musik smelter sammen til en smuk, 
poetisk og underholdende helhed. Få en unik oplevelse af den danske natur  
med al dens drama og skønhed – med levende musik til levende billeder fra  
DR’s store naturserie ”Vilde vidunderlige Danmark”, som vises i foråret 2020.

5. & 6. JUN '20
KONCERTSALEN

Køb billetter på drkoncerthuset.dk



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, Kim Matthäi Leland, Pia Clodi, Kristian Schuller
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


