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DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Christina Åstrand

Stanislav Kochanovsky 
Dirigent

Augustin Hadelich 
Violin

Torsdag 21. november 2019 kl. 19.30 
Fredag 22. november 2019 kl. 19.30

21.11. kl. 19.20
24.11. kl. 12.15                            0

kl. 18.30 i koncertsalen 
v. Mathias Hammer

MØD 
MUSIKKEN
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Program

Modest Musorgskij (1839-81)
En nat på Bloksbjerg (1867, originalversion)

  ca. 13’

Peter Tjajkovskij (1840-93)
Koncert for violin og orkester, D-dur, opus 35 (1878)

I – Allegro moderato
II – Canzonetta: Andante

III – Finale: Allegro vivacissimo

  ca. 35´

Pause (30’) ca. kl. 20.25

Sergej Rakhmaninov (1873-1943)
Symfoni nr. 3, a-mol, opus 44 (1935-36)

I – Lento – Allegro moderato – Allegro
II – Adagio ma non troppo – Allegro vivace

III – Allegro – Allegro vivace – Allegro (Tempo primo) – 
Allegretto – Allegro vivace

  ca. 42´
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Stanislav Kochanovsky
& Augustin Hadelich

Den 38-årige russiske dirigent Stanislav 
Kochanovsky er fra Skt. Petersborg og  
oplever i disse år en hastigt udviklende 
karriere. Han har givet koncerter med 
nogle af Europas bedste orkestre, bl.a.  
Concertgebouw Orkestret i Amsterdam, 
Det Russiske Nationalorkester og 
Orchestre de Paris. Til februar skal 
han for første gang dirigere Israel 
Filharmonikerne. 

Som operadirigent optræder han ofte 
på Mariinskij Teatret, det berømte 
operahus i Skt. Petersborg, hvor han 
som barn selv optrådte i Mozarts 
Tryllefløjten og senere var ansat som 
orkestrets organist. 

Han dirigerer meget ofte russisk musik, 
og ikke kun fordi man i udlandet synes 
det passer til en russisk dirigent. ”Jeg vil 
gerne dele det bedste fra den russiske 
musik med hele verden”, siger han. 
”Musikkens endeløse palet af farver 
kan virkelig få det bedste frem hos 
orkestrene.”

Violinisten Augustin Hadelich er 35 år, 
født i Italien af tyske forældre. Han er 
uddannet i USA og er i dag amerikansk 
statsborger. 

I 2006 vandt han guldmedalje ved 
violinkonkurrencen i Indianapolis, og 
siden har han været en hyppig solist 
hos de store amerikanske orkestre som 
New York Filharmonikerne og Chicago 
Symfoniorkester. Han er heldigvis 
også meget ofte i Europa, og han er 
blevet en af DR SymfoniOrkestrets 
yndlingssolister, der efterhånden har 
optrådt i Koncerthuset mange gange.

Augustin Hadelich er en virkelig alsidig 
violinist, der giver over 100 koncerter 
om året og også meget gerne spiller 
nykomponerede værker. Blandt hans 
seneste indspilninger er Paganinis 24 
Capricer og violinkoncerterne af Brahms 
og Ligeti. For sin indspilning af Dutilleux’ 
violinkoncert vandt han en Grammy. 

Han spiller på en Stradivarius-violin  
fra 1723.
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DR SymfoniOrkestret

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.
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Modest Musorgskij: 
En nat på Bloksbjerg

Den russiske komponist Musorgskijs 
voldsomme drikkeri og kaotiske 
livsførelse ødelagde hans evne til at 
koncentrere sig om arbejdet. Af rene 
orkesterværker skrev han kun et par 
småstykker og så den forrygende, 
hæmningsløse orkesterfantasi En nat 
på Bloksbjerg. 

Musorgskijs idé med stykket var at 
fremmane synet af en heksesabbat, 
altså heksenes ritual med Djævelen, 
som ifølge russisk overlevering finder 
sted sankthansaften på ’Skaldebjerget’ 
i Ukraine. Efter vores tradition mødes 
heksene jo et andet sted, nemlig på 
Bloksbjerg i Harzen. Denne opfattelse 
har været kendt i Danmark siden 
1700-tallet, og derfor plejer man 
herhjemme at oversætte Musorgskijs 
russiske værktitel til En nat på 
Bloksbjerg, selv om Musorgskij ikke har 
anet, hvad Bloksbjerg var. 

Musikken er intens fra først til sidst. 
Musorgskij gjorde sig nogle noter om 
forløbet: Først møder man heksene, 
der har forsamlet sig i en stor, larmende 
flok. Så ser man Satan selv ankomme 

til bjerget. Tredje afsnit er den sorte 
messe, som Musorgskij beskrev som 
”heksenes obskøne lovprisninger 
af Satan”, hvorefter en af heksene 
udvælges til det fuldbyrdende ritual. 
Musikken ender ligeså brat, som den 
begyndte!

Musorgskij var som grebet af en 
tryllefeber, da han i 1867 skrev sit 
stykke om de vilde hekse. Og han blev 
færdig med at komponere det på netop 
sankthansaften! I et brev fortalte han, 
at stykket skulle afspejle den russiske 
folketro og derfor lyde som ægte 
russisk musik uden vestlig indflydelse:

“Jeg skrev det i en fart og orkestrerede 
det uden kladder i løbet af 12 dage. 
Det sydede i mig, og jeg arbejdede 
dag og nat uden at være klar over, hvad 
der foregik indeni mig. Og nu ser jeg i 
denne syndige spøg et selvstændigt, 
russisk værk – uden tysk dybsindighed 
og rutine – vokset ud af vores hjemlands 
muld og næret af russisk brød.”

I aften spilles original  versionen  
af En nat på Bloksbjerg.  

Ofte hører man en bearbejdet  
version, lavet efter Musorgskijs 

død af Rimskij-Korsakov.
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Peter Tjajkovskij:  
Violinkoncert

Tjajkovskij havde et fantastisk greb om 
sin musik. Hans violinkoncert har en 
spænding og skønhed, der hele tiden 
vinder nye lyttere, imens trofaste fans 
oplever, at musikken ikke er til at slide 
op. ”Den er fuld af følelser, meget 
udtryksfuld og meget virtuos”, siger 
aftenens solist Augustin Hadelich. 
”Publikum kan tit ikke lade være med  
at klappe efter 1. sats!”

Det begyndte ellers ikke så godt for 
violinkoncerten, for ved uropførelsen 
i 1881 fik den en af musikhistoriens 
dårligste anmeldelser. Så hånlig, 
at anmeldelsen faktisk har opnået 
selvstændig berømmelse! Den 
toneangivende tyske kritiker Eduard 
Hanslick skrev: “Der bliver ikke spillet 
på violinen – man rusker i den, flår den i 
stykker, slår den gul og blå. Der breder 
sig en hørbar, russisk stank; Tjajkovskijs 
Violinkoncert påkalder for første gang 
den frygtelige tanke, at der findes 
musik, som man kan høre stinker.” 

Det fornærmende udsagn fortæller 
ikke kun om Tjajkovskijs – i øvrigt 
meget raffinerede – brug af russisk 
folkemusik, som man f.eks. hører i 
den forrygende finale, men også om 

en tid, hvor Rusland blev regnet som 
meget uciviliseret. Historien har dog 
vist, at utallige musikværker fra samme 
periode er gået i glemmebogen, 
netop fordi de fulgte en bestemt norm. 
Tjajkovskijs violinkoncert har derimod 
en nerve og en begejstring, der får så 
meget andet til at blegne.

Tjajkovskij fik idéen til sin violinkoncert i 
1878, da han gennemspillede Eduard  
Lalos nyskrevne violinrapsodi Symphonie  
espagnole. Et så frisk og medrivende 
stykke, at han blev helt jaloux og straks  
begyndte at komponere noget lignende.  
Bare tre uger senere var hans egen violin-  
koncert færdig. 

Man skal ikke tro, at violinkoncertens 
forførende melodiøsitet og pivåbne 
følelser gør den til overfladisk musik. 
Der ligger en skarpt kalkuleret 
konstruktion bag, for Tjajkovskijs 
fabelagtige evne til at tale til publikum  
skyldes fremragende kompositionsteknik  
og en eminent sans for timing. Det er 
bestemt ikke let at skrive musik, der 
fryder både i detaljen og de store linjer, 
og som kan blive ved med at vinde nye 
lyttere efter næsten 140 år.
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Rakhmaninovs Symfoni nr. 3 blev hans 
sidste – en mægtig og prægtig symfoni, 
der betragter det omskiftelige 20. år- 
 hundrede og Rakhmaninovs eget 
splittede liv. 

De tvetydigheder var der ikke mange, 
der opfattede ved uropførelsen i USA 
i 1936, hvor de fleste var utilfredse 
af enten den ene eller anden grund. 
Nogle opfattede Rakhmaninov som 
en uddøende fortidsdinosaur, mens 
Rakhmaninovs gode ven, komponisten 
Nikolaj Medtner, lå vågen hele natten 
efter uropførelsen, rystet over at 
Rakhmaninov efter hans mening havde 
overgivet sig til modernismen!

Symfonien begynder med et motto, 
der består af kun tre toner og minder 
om fjern messesang i en kirke uden 
menighed. Det spilles i en mærkelig 
orkestrering for klarinet, horn og 
dæmpet cello, som om det kommer 
langvejs fra. Efter et vildt udbrud af 
orkestret følger næste lille motiv, der 
spilles af træblæserne og faktisk er det 
egentlige hovedtema. Igen minder det 
om russisk kirkesang og virker underligt 
verdensfjernt. 

Først derefter bryder celloerne igen  nem  
med et tema, der lukker symfonien ind  
i ’orkesterverdenen’.  En uforglem melig,  
storslået melodi, der sætter den fore-
gående spagfærdighed i perspektiv. 

Symfonien har altså fra begyndelsen en 
fod i to forskellige lejre. Den er både fjern 
og nærværende – drøm og virkelighed. 

De to sider brydes igennem satsen, 
og selv om ’den store melodi’ bliver 
genetableret til sidst, virker splittelsen 
for alvorlig til at kunne hele. Anden 
sats er ligefrem splittet i selve sin form, 
for den består af først en langsom del 
og så en hurtig del. Når den smukke, 
langsomme del vender tilbage til sidst 
i satsen, er det i en kortere og svagere 
version. Tredje sats’ hastige energi 
kan derfor høres som symbol på, at en 
ny, usentimental tid har vundet over 
fortiden – på godt og ondt.

Der var gået hele 30 år siden 
Rakhmaninov havde skrevet sin forrige 
symfoni, og i den periode var verden  
blevet vendt på hovedet. Rakhmaninov 
havde forladt Rusland efter revolutionen  
i 1917 og gjort USA til sin nye base. Han 
var berømt som koncertpianist, men 
komponerede mindre og mindre. Alle 
vidste, at romantikkens tid var ved at 
være forbi. Og det ser Rakhmaninov 
modigt i øjnene i sin 3. symfoni.

Rakhmaninov skrev symfonien 
i sin schweiziske sommervilla. 
Arbejdet foregik i to sommer-

ferier, 1935 og 1936.

Jens Cornelius

Sergej Rakhmaninov: 
Symfoni nr. 3
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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.

6. JUN '20
KONCERTSALEN

Køb billetter på drkoncerthuset.dk
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DR SymfoniOrkestret

Violin 1
Christina Åstrand
Kern Westerberg 
Elna Carr
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
Madara Petersone
Erik-Theodor Danciu
Christine Bernsted
Maj Kullberg

Violin 2
Kirstine Schneider
Monika Malmquist Egholm
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Morten Kjær Dulong
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Christian Ellegaard
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Ida Balslev
Aleksander Kølbel
Rebecka Freij
Cæclie Balling
Lisa Zhou

Bratsch
Marthe Grimsrud Husum
Dmitri Golovanov
Stine Hasbirk Brandt
Claus Myrup
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Katarzyna Bugala
Alexander Butz

Magda Stevensson
Anna Dahl
Raimund Eckertz

Cello
Henrik Dam Thomsen
Richard Krug
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Chul-Geun Park
Christoffer Bergström
Nina Dolgintseva
Karin Dalsgaard

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

Fløjte
Ulla Miilmann
Mikael Beier
Anna Nykvist
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
August Lange Finkas
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen
Dorte Bennike
Aksel Kaae Trige



drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

DR SymfoniOrkestret  
består i øjeblikket af musikere af

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

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Kasper Smedegaard Thaarup
Lars Karlin
Lukas Winther Andersen
Brian Bindner

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary Hatcher
Berit Spælling

Tasteinstr.
Per Salo

Pauker
René Felix Mathiesen

Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Mads Hebsgaard Andersen
Lars Vestergaard Larsen

 



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

Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Curt Kollavik Jensen
Produktionsleder — Jakob Helmer Mørck
Lydproducer — Thore Brinkmann
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Marco Borggreve, Rosalie O’Connor,
Kim Matthäi Leland
Tryk — Bording Danmark A/S


