
Viotti & 
Mahlers 4.



14. november kl. 19.20
17. november kl. 12.15                                                                                                                                            
                                                                            

                                                                                                         

kl. 18.30 i koncertsalen 
v. Rie Koch
              

MØD
MUSIKKEN

DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Lorenzo Viotti 
Dirigent

Anna Lucia Richter  
Sopran 

Torsdag 14. november 2019 kl. 19.30
Fredag 15. november 2019 kl. 19.30
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Joseph Haydn (1732-1809)
Symfoni nr. 102, B-dur (1794)

I – Largo – Allegro vivace
II – Adagio

III – Menuetto. Allegro – Trio
IV – Finale. Presto

    ca. 29’

Pause (30’) ca. kl. 20.00

Gustav Mahler (1860-1911)
Symfoni nr. 4, G-dur (1899-1901)

I – Bedächtig, nicht eilen
II – In gemächlicher Bewegung, ohne Hast

III – Ruhevoll, poco adagio
IV – Sehr behaglich

     ca. 54´

Program
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Lorenzo Viotti
& Anna Lucia Richter

Den 29-årige schweizer Lorenzo Viotti 
er et af Europas største dirigenttalenter 
og har også taget DR SymfoniOrkestret 
med storm. Det er i aften 4. gang, han 
optræder i DR Koncerthuset. 

Han kommer fra Lausanne, er op-
vokset i Frankrig og uddannet i 
Tyskland. Han begyndte karrieren 
som slagtøjsspiller, og inden han 
skiftede til dirigentfaget, spillede han 
slagtøj i forskellige orkestre, bl.a. i 
Wiener Filharmonikerne. Han fik sit 
dirigentgennembrud i 2015, da han 
vandt hele tre store konkurrencer, bl.a. 
ved Salzburg Festspillene.

Lorenzo Viotti har allerede gæste-
dirigeret mange af Europas bedste 
orkestre, og i 2018 tiltrådte han 
posten som chefdirigent for Portugals 
førende symfoniorkester, Gulbenkian 
Orkestret. Tidligere i år blev det 
meddelt, at Lorenzo Viotti i 2021 
desuden bliver ny chefdirigent for 
Nederlands Filharmoniske Orkester  
og den Hollandske Nationalopera.

Den tyske sopran Anna Lucia Richter 
er født i 1990 og kommer fra en musi-
kerfamilie. Usædvanlig tidligt i karri-
eren fik hun stor opmærksomhed, og 
den tyske komponist Wolfgang Rihm 
skrev i 2012 sangcyklussen Ophelia 
sings specielt til hende. En anden 
mentor har været den verdensberøm-
te pianist Andras Schiff, som hun siden 
2016 har givet flere koncerter med. 
Det var også Schiff, der dirigerede, 
da Anna Lucia Richter sidst optrådte 
her i Koncerthuset som solist i Haydns 
Nelson-messe.

Dette efterår har Anna Lucia Richter 
haft sin debut på Statsoperaen i Ham-
borg og på Theater an der Wien, hvor 
hun har sunget Zerlina i Mozarts  
Don Juan og rollen som Marzelline  
i Richard Strauss’ Rosenkavaleren. 
Blandt hendes indspilninger er  
Brahms’ Ein deutsches Requiem, diri-
geret af Marin Alsop. Hun har også 
indspillet værker af J.S. Bach og senest 
et album med lieder af Schubert.
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Joseph Haydn: 
Symfoni nr. 102 

Haydns Symfoni nr. 102 er en af hans 
såkaldte London-symfonier, der er 
kronen på hans enorme symfoni-
produktion. De er skrevet efter at 
Haydn havde tilbragt 29 år som hof-
komponist hos fyrst Esterházy i det 
nuværende Østrig. Da fyrsten døde i 
1790 og hoforkestret blev opløst, var 
Haydn fri til at modtage en invitation fra 
London om at give en række koncerter. 

Opholdet kom til at vare halvandet 
år og var en kæmpemæssig succes. 
Her skrev han de første seks London-
symfonier og var en sensation, når han 
opførte sine nyskrevne mesterværker 
(han dirigerede siddende ved et 
cembalo eller klaver). I 1794 vendte 
han tilbage til London og skrev yder-
ligere seks symfonier, heriblandt 
Symfoni nr. 102.

Symfonien begynder med en rolig 
introduktion, som er det en eventyr-
fortæller, der tager sin bog ud af 
reolen og langsomt slår den op. Alt 
gøres klar til fortællingen, som derefter 
brat går i gang i et hurtigt tempo. 

Hos Haydn tæller hver eneste lille 
figur og hvert motiv i musikken, og 
med stensikker timing opbygger han 
en dynamisk, overraskende og vittig 
førstesats ud af de enkle byggesten. 
Netop det mesterskab gjorde ham til 
et forbillede for sin elev Beethoven – 

og også moderne komponister lærer af 
Haydns virtuose teknik og tankegang, 
der får det komplekse til at lyde så let.

Ovenpå den udadvendte start virker 
den langsomme andensats meget 
mere indadvendt end den egent-
lig behøvede at være. Den er præget 
af tænksomme, harmoniske eksperi-
menter, og øverst på nodesiden har 
Haydn skrevet ”In Nomine Domine” 
(I Herrens navn). Haydn, der var dybt 
troende katolik, skrev ofte sådan på 
nodearket, når han begyndte et nyt 
værk – men her står ordene altså over 
2. sats. Enten fordi han komponerede 
2. sats først, eller fordi han tillagde 
satsen særlig vigtighed.

Herefter følger en menuet, der 
ikke minder ret meget om denne 
fine hofdans, men mere om rustik 
spillemandsmusik. Det er helt 
uimodståeligt og suppleres af et 
mellemstykke, der næsten flirter 
med lytteren.

4. sats blev af dirigenten Leonard 
Bernstein sammenlignet med en 
legesyg hundehvalp, som smutter 
rundt omkring, uden at man kan få fat 
på den. ’Hundehvalp-temaet’ udnyttes 
af Haydn til mange overraskelser og 
lærde tricks i musikken, og hørt med 
denne etiket i tankerne er den svær at 
pille af igen! 
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Det er dog ikke ’Hundehvalpen’, der 
er blevet symfoniens tilnavn, men 
Miraklet. Det skyldes, at symfonien 
i 1795 blev uropført ved en koncert, 
hvor en stor lysekrone i koncertsalen 
faldt ned over stolerækkerne – men 
fordi publikum i begejstring over 

Haydns musik var stormet helt hen 
til scenen, blev ingen ramt. Tilnavnet 
har tidligere været brugt om Haydns 
Symfoni nr. 96, men i dag mener man, 
at der var den mirakuløst gode Symfoni 
nr. 102, der reddede tilhørerne.

Mahlers Symfoni nr. 4 blev modtaget 
med undren ved uropførelsen i 1901. 
Hvad skulle man dog mene om sådan 
en timelang symfoni, der krydsklipper 
mellem Paradis, skrækeffekter og 
bizar humor?

I forvejen var Gustav Mahler prügel-
knabe i sin hjemby Wien. Selv om 
hans talent som dirigent og komponist 
gjorde ham umulig at overse, var 
han skydeskive på grund af sine 
eksperimenter – og på grund af sin 
jødiske afstamning. 

Symfoni nr. 4 blev endnu et indlæg 
i debatten om Mahlers person. For 
her laver han i endnu højere grad 
end før rod i traditionerne. Det mest 
forskelligartede materiale bliver 
stillet klos op ad hinanden. Ironi og 
omskiftelighed gør det vanskeligt for 
lytteren at holde fast i musikken, og 
svaret på de mærkelige begivenheder 
får man først i finalen. ”Et opbud 
af alle tænkelige spøgefuldheder 
som overlæsset udsmykning af et 

uformeligt, stilløst uhyre”, skrev en af 
datidens velformulerede anmeldere  
om symfonien.

Musikken er virtuost orkestreret. De 
tunge messinginstrumenter er helt 
taget ud. Til gengæld er der en særlig
stor brug af lyse og klirrende instru-
menter, og der er fremtrædende roller 
til bækkener, harpe, fløjter, oboer, de 
lyse strygere – og bjælder! 

Lige fra begyndelsen af 1. sats præsen-
terer Mahler en musikalsk gåde, hvor 
bjældeklang og spøgelsesfløjter skifter 
abrupt med gemytlige wienertoner. 
Bjældernes klirren bliver faktisk det 
musikalske motto for værket. De sym-
boliserer kaneklokkerne fra en gammel-
dags droske, der kører hastigt afsted. 
Men hvorhen? 

2. sats er en grotesk komedie, hvor 
Mahler lader soloviolinen spille med 
strengene stemt i forkerte toner. 
Violinen skal ikke spille falsk, men 
strengene er spændt så hårdt, at det 

Gustav Mahler: 
Symfoni nr. 4
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giver en abnorm og påtrængende 
klang. Det er Døden selv, der spiller op 
til knokkeldans. Den kulsorte humor 
sættes op mod et kontrasterende 
afsnit, hvor de idylliske klichéer er  
dybt satiriske. 

Den langsomme 3. sats er symfoniens 
længste. Satsen er udformet som 
variationer over en march. Denne gang 
er det ikke en af Mahlers sædvanlige 
sørgemarcher, for der er et lykkeligt 
og helligt skær over denne musik, der 
nærmest virker naivt. En beroligende 
mikstur oven på mareridtet i forrige 
sats. Satsen ender med et triumferende 
fortissimo i overvældende stråleglans. 
Er optoget ankommet til Himmelen? 
Og er vi med de rene, naive hjerter 
blevet forvandlet til Guds børn igen? 
Noget kunne tyde på det, for i finalen 
forener barndommen sig med Paradis. 

I denne sidste sats føjer Mahler ord 
til musikken og lader en sangerinde 
synge en folkesang med titlen Das 
himmlische Leben (Det himmelske 
liv). Den fortæller barnligt om de 
salige i Himmelen, der faktisk har det 
meget enkelt. Det minder egentlig 
om jordelivet, når det er bedst: Man 
danser og man drikker, og man slagter 
de små dyr for at spise dem. Det er et 
sort-humoristisk billede, der klynger 
sig til håbet om en nådig Gud. 

Sopransangerindens lyse stemme skal 
gøre det ud for et barns. Mahler ud-
lagde pointen sådan her: 

”Munterheden i den 1. sats tilhører en 
forunderlig højere verden, som har 
tilbøjelighed til at forvirre og forfærde 
os. I den sidste sats forklarer et barn 
os meningen med det hele, for barnet 
tilhører puppernes verden, som ikke 
desto mindre er på et højere niveau 
end vores.”

Jens Cornelius

Mahlers 4. symfoni er 
i dag en af hans mest 

opførte. Måske fordi det 
er hans korteste symfoni. 

Eller fordi den er hans 
mest moderne?
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08
Gustav Mahler: 
Symfoni nr. 4, 4. sats

Das himmlische Leben 
Tekst fra Des Knaben Wunderhorn, 
gamle tyske folkesange samlet af 
Ludwig Achim von Arnim og 
Clemens Brentano

Wir genießen die himmlischen Freuden, 
d’rum tun wir das Irdische meiden. 
Kein weltlich Getümmel
hört man nicht im Himmel! 
Lebt alles in sanftester Ruh’. 
Wir führen ein englisches Leben! 
Sind dennoch ganz lustig daneben!  
Wir tanzen und springen, 
wir hüpfen und singen! 
Sanct Peter im Himmel sieht zu! 

Johannes das Lämmlein auslasset, 
der Metzger Herodes drauf passet! 
Wir führen ein geduldig’s, 
unschuldig’s, geduldig’s, 
ein liebliches Lämmlein zu Tod! 
Sanct Lucas den Ochsen tät schlachten 
ohn’ einig’s Bedenken und Achten; 
der Wein kost kein Heller 
im himmlischen Keller, 
die Englein, die backen das Brot. 

Gut’ Kräuter von allerhand Arten, 
die wachsen im himmlischen Garten!
Gut’ Spargel, Fisolen 
und was wir nun wollen! 
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit! 
Gut’ Äpfel, gut’ Birn und gut’ Trauben!  
die Gärtner, die alles erlauben!  
Willst Rehbock, willst Hasen, 

Livet i Himmelen
Oversætter ubekendt 

Vi nyder de himmelske glæder, 
derfor søger vi at undgå alt timeligt. 
Verdslig larm og tumult
hører man ej i Himlen! 
Alt her sker i fred og i ro!
Man fører et liv som en engels, 
og dog er man lystig og fro: 
Vi danser og springer, 
vi hopper og synger, 
og Himlens Sankt Peter ser på! 

Johannes lader lammet løbe, 
slagteren Herodes venter på det!  
Vi fører et langmodigt, 
uskyldigt, langmodigt 
og blidt lille lam til døden! 
Sankt Lukas slagter oksen 
uden mindste betænkning.  
En skilling for vinen 
i Himmelens kælder; 
og englene, de bager brød.  

Alle slags gode urter 
vokser i den himmelske have!
Gode asparges og bønner 
 ja, alt hvad vi kan ønske os! 
Fulde skåle er sat frem, 
gode æbler, pærer og druer! 
Gartnerne byder os alt! 
Ønsker du råbuk eller hare? 



auf offenen Straßen 
sie laufen herbei! 
Sollt ein Fasttag etwa kommen  
alle Fische gleich 
mit Freuden angeschwommen! 
Dort läuft schon Sanct Peter 
mit Netz und mit Köder 
zum himmlischen Weiher hinein, 
Sanct Martha die Köchin muss sein! 

Kein Musik ist ja nicht auf Erden, 
die uns’rer vergleichen kann werden.  
Elftausend Jungfrauen
zu tanzen sich trauen!   
Sanct Ursula selbst dazu lacht! 
Cäcilia mit ihren Verwandten 
sind treffliche Hofmusikanten! 
Die englischen Stimmen 
ermuntern die Sinnen! 
dass alles für Freuden erwacht.

På åben gade 
springer de omkring. 
Og skulle en fastedag oprinde, 
svømmer fiskene 
villigt frem! 
Sankt Peter iler straks, 
klar med net og madding, 
hen til den himmelske dam. 
Sankt Martha er i køkkenet. 

Slet ingen jordisk musik 
kan lignes med vores i Himlen.
Elleve tusind jomfruer 
vover sig ud i dans! 
Sankt Ursula smiler derved! 
Cecilie og hendes nærmeste 
er glimrende hofmusikanter! 
Og englenes stemmer 
opmuntrer sindet, 
så alt er beredt til glæde. 
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Violin 1 
Soo-Jin Hong 
Christina Åstrand 
Elna Carr 
Jan Leif Rohard 
Anders Fog-Nielsen 
Helle Hanskov Palm 
Sarah Jillian McClelland 
Tine Rudloff 
Sabine Bretschneider-Jochumsen 
Trine Yang Møller 
Patricia Mia Andersen 
Anja Zelianodjevo 
Madara Petersone 
Erik-Theodor Danciu 
Christine Bernsted 
Maj Kullberg 
Kern Westerberg

Violin 2 
Kirstine Schneider 
Monika Malmquist Egholm 
Bodil Kuhlmann 
Julie Meile 
Line Marie Most 
Morten Kjær Dulong 
Anne Marie Kjærulff 
Andrea Rebekka Alsted 
Stanislav Igorevich Zakrjevski 
Christian Ellegaard 
Benedikte Pontoppidan Thyssen 
Ida Balslev 
Rebecka Freij 
Andreas Erik Roslund

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

Alexander Butz 
Magda Stevensson 
Anna Dahl

Cello 
Soo-Kyung Hong 
Carsten Tagmose 
Richard Krug 
Vanja Maria Louro 
Birgitte Øland 
Johan Krarup 
Peter Morrison 
Chul-Geun Park 
Christoffer Bergström 
Nina Dolgintseva

Kontrabas 
Joel Gonzalez 
Pedro Vares de Azevedo 
Einars Everss 
Michal Stadnicki 
Michael Rossander Dabelsteen 
Henrik Schou Kristensen 
Ditlev Damkjær 
Mads Lundahl Kristensen

Fløjte 
Ulla Miilmann 
Anna Nykvist 
Mikael Beier 
Russell Satoshi Itani

Obo 
Eva Steinaa 
Kristine Vestergaard 
Sven Buller

Klarinet 
Johnny Teyssier 
Klaus Tönshoff 
Søren Elbo 

Fagot 
Audun Halvorsen 
Dorte Bennike 
Aksel Kaae Trige 

DR SymfoniOrkestret
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DR SymfoniOrkestret optræder
hvert år ved flere end

koncerter og arrangementer

Horn 
Lasse Luckow Mauritzen 
Ulrik Ravn Jensen 
Dominika Piwkowska 
Oskar Lejonklo 
Henning Hansen

Trompet 
Michael Frank Møller 
Karl Husum 
Andreas Jul Nielsen 

Harpe 
Zachary James Hatcher 

Pauker 
Nicola Carrara

Percussion 
René Felix Mathiesen 
Gert Skød Sørensen 
Jakob Weber Egholm 
Mads Hebsgaard Andersen

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

75
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent & produktionsleder — Henrik Overgaard Kristensen
Lydproducer — Bernhard Güttler
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Márcia Lessa, Kaupo Kikkas
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


