DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Johannes Søe Hansen

Hans Ek
Dirigent

Caroline Henderson
Solist

Jakob Stegelmann
Vært

Onsdag 8. januar 2020 kl. 20.00
Torsdag 9. januar 2020 kl. 20.00
Fredag 10. januar 2020 kl. 20.00

			
AGENTS ARE FOREVER
10.01. kl. 19.20
Værter: Celine Haastrup
& Han Duo

5. april kl. 20.00

KAHOOTQUIZ
med Han Duo
Kl. 19.00 i Foyeren
(se side 9)

Program
DR. NO

James Bond Theme

HOMELAND

John Barry

Homeland Intro
Sean Callery

NORTH BY NORTHWEST

CATCH ME IF YOU CAN

Overture

Bernhard Herrmann

THE IPCRESS FILE
John Barry

BRIDGE OF SPIES
Sunlit Silence

Thomas Newman

KINGSMAN
Finale

Henry Jackman

THE PINK PANTHER
Tema

Henry Mancini

DICK TRACY
Sooner or Later

Stephen Sondheim
Solist: Caroline Henderson

SHERLOCK

Opening Titles – The Game is On
– Who You Really are
David Arnold/Michael Price

MISSION: IMPOSSIBLE
Solomon Lane (Rogue Nation)
Joe Kraemer

Closing in
John Williams

MUNICH

A Prayer for Peace
John Williams

ON HER MAJESTY’S
SECRET SERVICE
John Barry

FROM RUSSIA WITH LOVE
Lionel Bart/Matt Monroe
Solist: Caroline Henderson

DIAMONDS ARE FOREVER
John Barry
Solist: Caroline Henderson

YOU ONLY LIVE TWICE
Mountain and Sunsets
John Barry

THUNDERBALL

John Barry
Solist: Caroline Henderson

GOLD FINGER

John Barry
Solist: Caroline Henderson

GOLDEN EYE

A Man, A Plan, A Code, Dubai
(Ghost Protocol)

Bono/The Edge
Solist: Caroline Henderson

Schifrin and Variations/
Main theme (Mission: Impossible 3)

Adele/Paul Epworth
Solist: Caroline Henderson

Michael Giacchino

Lalo Schifrin

Pause (30’) ca. kl. 20.50

SKY FALL

Arrangementer af:
Thomas Bryla, Martin Nygård Jørgensen,
Thommy Andersson, Matt Dunkley,
Michael Giacchino, Christoffer Møller

Lyden af en
hemmelig agent
Det var lidt af en opgave, komponisten Monty Norman
fik, da producenten Albert Broccoli bad ham skrive
musik til sin nye agentfilm. Dels fordi Norman mest
havde skrevet sange til musicals, dels fordi Broccoli
ønskede sig et tema, der kunne gøre hovedpersonen
i den nye film verdenskendt. Norman løste opgaven
ved at snuppe en af sangene fra en musical, der var
blevet skrinlagt nogle år før. Det var en fjollet lille
sang, næppe et stort hit.
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Men så kom John Barry og hans orkester – og i så
løftede den primitive lille sang sig. Barrys arrangement gjorde temaet råt, moderne – og tidløst.
Det var i 1962, og tiderne er skiftet og musikmoden
har blæst i alle mulige retninger – men det simple
tema i det forrygende arrangement har ikke ændret
sig og sender stadig det samme signal: James Bonds
tema er en fast bestanddel af hans univers, og uanset
hvor mange nye skuespillere, der melder sig på
banen, er det nærmest lige meget – det er i hvert fald
ikke skuespillerne, der sørger for, at vi straks ved, hvor
vi skal hen. Det er musikken.
James Bond selv er oprindeligt en af verdens kedeligste mænd. Sådan er han skabt af forfatteren Ian
Fleming, der helt bevidst skrev ham, så det var alle
de andre figurer, der leverede kulør og spænding.
Men det ændrede musikken, så i stedet for at gøre
ham til en grå embedsmand med tilladelse til at
dræbe, løftede temaet Sean Connery, Roger Moore
og alle de følgende Bond’er op på et nærmest
overmenneskeligt niveau. En superhelt uden superkræfter, der med temamusikken i ryggen kunne vise
verden, at det britiske efterretningsvæsens ansatte
løser problemerne, når terrororganisationer og

andre superskurke viser sig – og at det bliver gjort med
overlegen stil og elegance.
James Bonds tema er med andre ord et af de mest
markante eksempler på, hvordan musikken er det
bærende element i et fiktivt univers. Hvordan den
fungerer på flere planer – som fanfare, der signalerer,
hvad vi skal se, og mere subtilt som den følelse vi får, når
helte går i aktion.
Så snart temaet vender tilbage inde i filmen og blander
sig med den øvrige stemningsmusik, rejser vi os i stolen
og ser op på lærredet i frydefuld forventning om et
nyt action-orgie, hvor Bond præsterer det umulige, vi
forventer af ham.
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John Barry og Monty Norman skændtes i årevis om,
hvem der havde skrevet temaet, måske fordi royaltyindtægterne var betydelige. Men Norman har vundet
alle retssager, og John Barry måtte pænt acceptere, at
hans komponistkollega fik indtægterne, hver gang Barry
spillede melodien. Og det gjorde han konstant i alle de år,
hvor han sørgede for al den anden musik til James Bond.
Her viste Barry sig som mere end bare en dygtig arrangør.
Han komponerede storladen action-musik, der fik
biografernes tage til at løfte sig i en rus af action, eksotiske
omgivelser – og erotiske undertoner. I modsætning til
mange andre og mere renlivede helte lægger Bond
nemlig ikke skjul på sine drifter, og det høres i musikken –
for John Barrys Bond-musik er langt fra ædel heltemusik af
den type, John Williams skrev til f.eks. Star Wars.
Musikken har også glattet mislydene ud. Da den ukendte
George Lazenby i en enkelt film overtog rollen som Bond,
sørgede musikken for, at filmen stadig var ægte Bond,

selvom Lazenby var skudt lidt ved siden
af. Faktisk er musikken fra netop denne
film noget af det bedste, Barry skrev.
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Denne koncert hylder de store agenter
og deres knap så hårdtslående kolleger blandt detektiverne. For ingen af
dem kan fungere uden musikken, og
deres temaer følger dem, så man aldrig
er i tvivl om, hvor man er.
Nogle af dem er mere subtile – som
f.eks. den mere intellektuelle agent
Harry Palmer fra Len Deightons bøger,
spillet af Michael Caine i Lynaktion
Ipcress i 1965 – her skrev John Barry
et tema, der understreger netop
denne agents særpræg. Mens man
hører musikken, laver Harry Palmer
kaffe på sin vildt avancerede (i 1965)
stempelkande – i vild kontrast til de
vuggende kvindekroppe og pistoler
fra en James Bond-intro.
Andre er mere bombastiske, som
temaet fra Mission: Impossible.
Her begyndte musikken som et
meget jazzet tema, skrevet af Lalo
Schrifrin til den tv-serie, der i 1966
introducerede dette agentunivers.
Med genoplivningen i 1996 ændrede
det sig, men kun hvad angår arrangementet – i vore dage er hele symfoniorkestret med – og det kan det gamle
tema sagtens bære. I dag forbinder
vi det med Tom Cruise som Ethan
Hunt, hvis usårlighed er næsten mere
ubegribelig end James Bonds.
Men Bond dominerer – det kan ikke
undgås i en agentkoncert. Ikke mindst
når det gælder sangene.

Ingen af filmverdenens øvrige helte
har ved siden af et fast tema haft så
mange sange, der definerede ham.
007-sangene er tæt på at være en
hel sangtradition i sig selv, en slags
’Secret Agent Song Book’, som ikke
bare spænder over mange forskellige
stilarter. De enkelte sange er nemlig
også slående vidnesbyrd om deres
tid – og med de udpluk af de bedste
Bond-sange, denne koncert byder på,
kommer vi gennem adskillige årtier
med deraf følgende skift i stemning
og holdning – og så alligevel så helt
særligt ens. Det er som om de mange
forskellige kunstnere på en sær måde
har skrevet sange i samme uforklarlige
Bond-stil.
Og lad os i den sammenhæng sende
en tanke til Maurice Binder, manden
der lavede den visuelle side af titelsekvenserne til Bond-filmene – hans
sære, syrede billeder smeltede
sammen med sangene og skabte
stor videokunst – uløseligt knyttet
til agent 007.

Jakob Stegelmann

Hans Ek
& DR SymfoniOrkestret

Koncertproduktionerne tæller bl.a.
David Bowie-hyldesten Bowie in Berlin
med Göteborg Symfoniorkester, Made
by Bjørk på Nordlandsoperan i Umeå og
Chelsea Hotel, en hyldest til det legendariske kunstnerhotel i New York, med
Sveriges Radiosymfoniorkester. Og så
har han de seneste år været musikalsk
hovedansvarlig ved den store Polar
Music Prize-ceremoni i Sverige.
Hans Ek har arrangeret og dirigeret
musik til flere film, bl.a. Susanne Biers
Hævnen og den norske blockbuster
Kon-Tiki foruden flere film af Tomas
Alfredsson.

I selskab med DR SymfoniOrkestrets
106 musikere kan publikumopleve den
store, symfoniske musik – enten ’live’
i DR Koncerthuset eller transmitteret
på radio, TV og internet. Orkestret har
været DR’s musikalske flagskib lige
siden grundlæggelsen i 1925, og i dag
er orkestret i international klasse med
italienske Fabio Luisi som chefdirigent.
Hvert år oplever mere end 100.000
musikelskere magien i den levende,
symfoniske musik med DR SymfoniOrkestret. De klassiske Torsdagskoncerter følges hver uge af 350.000
danskere på radio, TV og internettet,
og millioner lytter med, når koncerterne
transmitteres internationalt.
I de senere år har DR SymfoniOrkestret
haft stor succes med koncerter, hvor
musik fra film og computerspil indtager scenen i DR Koncerthuset. Koncerten Duellen – Morricone trækker først
med musik fra spaghettiwesterns og
gangsterfilm er blevet set i uddrag af
over 75 millioner fra hele verden via
YouTube og er blevet udgivet på DVD.
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Den svenske dirigent og arrangør Hans
Ek (f. 1964) arbejder i spændingsfeltet
mellem klassisk musik, jazz, pop og
folkemusik og har skabt sig en helt unik
plads i svensk musikliv. Han har samarbejdet med så forskellige kunstnere og
ensembler som Laleh, Veronica Maggio,
Ane Brun, Michael Nyman, Renée
Fleming, nederlandske Metropole
Orchestra (jazz/pop) og en lang række
symfoniorkestre, bl.a. Copenhagen Phil
her i Danmark.
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Caroline Henderson
& Jakob Stegelmann

Caroline Henderson er født i 1952 i
Stockholm, voksede op i Philadelphia,
New York og Paris, og flyttede til
Danmark i 1983. Allerede som teenager
sang hun i forskellige jazzbands og
i 1989 slog hun igennem i Danmark,
da hun sammen med Maria Bramsen
dannede bandet RayDeeOh.
I 1995 udgav hun sit første soloalbum,
Cinemataztic, og har siden udgivet en
lang række albums, der har modtaget
mange nomineringer og priser, bl.a.
otte Danish Music Awards.
Caroline Henderson har også optrådt
som skuespiller både i film og på teaterscenen. I 2012 lavede hun på Østre
Gasværk sin egen koncertteaterforestilling Jazz, Love & Henderson, som
blev set af 20.000 publikummer.
På tv har Caroline Henderson bl.a. været
vært i Midnatsjazz på DR2 og medvirket
i Smagsdommerne. I december kunne
hun opleves på DR1 i rollen som mekanikeren Kim i Julestjerner, Vikke &
Rasmussens roste julekalender, der
første gang blev sendt i 2012.

Jakob Stegelmann (f. 1957) har siden
1970’erne beskæftiget sig indgående
med populærkultur som animation,
computerspil, tegneserier, fantasy og
science fiction. I 1980 startede han
TV-programmet Så er der tegnefilm
på DR, og i 1989 fulgte Troldspejlet,
der har kørt lige siden, nu under titlen
Troldspejlet & Co. på DR 2. Han var også
med i redaktionen af kultprogrammerne
Gotha og Planet X – for slet ikke at tale
om det ugentlige Disney Sjov, som han
har redigeret siden starten i 1991.
Ved siden af sit TV-arbejde har Jakob
skrevet bøger om f.eks. Carl Barks,
Walt Disney og populærkultur generelt.
Han var også blandt producenterne
af den legendariske danske tegnefilm
Valhalla (1986).
Han har modtaget en lang række
priser, bl.a. Børnebibliotekarernes
Pris, Børnefilmprisen Pråsen, Nordic
Game Award, Klods Hans Prisen, DR’s
Sprogpris 2012, Ping-Prisen 2013 og
en særpris fra DJBFA/Komponister
og Sangskrivere – for sit arbejde med
at formidle musik fra film og spil.

Han Duo

Inden koncerten vil Han Duo styre
slagets gang og kaste om sig med
spørgsmål, trivia og godt humør i
den store AGENTS ARE FOREVER
KAHOOTQUIZ fra scenen i DR Koncerthusets foyer.
Quizzen starter kl. 19.00. Dørene
åbner kl. 18.30. Bemærk, at man skal
have en smartphone for at deltage.
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Han Duo (ligesom Star Wars-helten
Han Solo, men de er TO) er en podcast,
der består af radioværten Jacob Ege
Hinchely og tidl. tv-speaker m.m. Elias
Eliot, der beskæftiger sig med det nyeste indenfor genrefilm, spil og tv-serier
og de bedste retrospektive titler. De
kalder sig ikke eksperter; blot passionerede nørder. Podcasten har eksisteret i fem år, og i den tid har Elias og
Jacob formået at få interviews med flere store navne indenfor populærkulturen – blandt andre Star Wars-produceren Gary Kurtz, og de har skabt mange
udsolgte liveshows med podcasten.
Derudover har de bl.a. været værter
ved spilkoncerter og gæsteforlæsere
på Jakob Stegelmanns sommerkursus
Mod det uendelige univers på Ebeltoft
filmhøjskole.

DR SymfoniOrkestret
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Violin 1
Johannes Søe Hansen
Kern Westerberg
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Patricia Mia Andersen
Madara Petersone
Kirstine Schneider
Christine Bernsted
Kaya Kato Møller
Violin 2
Teresa La Cour
Gunvor Sihm
Monika Malmquist Egholm
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Morten Kjær Dulong
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Ida Balslev
Bratsch
Dmitri Golovanov
Alexander Butz
Claus Myrup
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Stine Hasbirk Brandt
Katarzyna Bugala
Anna Dahl

Cello
Henrik Dam Thomsen
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Chul-Geun Park
Christoffer Bergström
Kontrabas
Joel Gonzalez
Pedro Vares de Azevedo
Michal Stadnicki
Michael Rossander Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Gerrit H. Mylius
Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani
Obo
Eva Kruse Steinaa
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann
Klarinet
Johnny Teyssier
August Lange Finkas
Klaus Tönshoff
Søren Elbo
Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike
Aksel Trige
Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Einar Öhman

Dominika Piwkowska
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen
Basun
Lars Karlin
Lucas Jamin Tiefenthaler
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Harpe
Zachary James Hatcher
Tasteinstr.
Per Salo

Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Elbas og kontrabas
Mikkel Riber
Trommesæt
Kim Thomsen
Keyboards og klaver
Christoffer Møller
Guitarer, mandolin, balalajka, bouzouki
Mads Kjølby
Saxofoner, klarinetter og altfløjte
Hans Ulrik
Med forbehold for ændringer. Se opdateret
musikerliste i foyeren på koncertdagen.

DR SymfoniOrkestret spiller
film- og gamingmusik ved ca.

2-3

koncertproduktioner pr. sæson.

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret
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Tuba
Thomas Andre Røisland

Pauker
René Felix Mathiesen

DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre
A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL
DEN A.P. MØLLERSKE STØTTEFOND
AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND
AUGUSTINUS FONDEN
CARL NIELSEN OG ANNE MARIE CARL-NIELSENS LEGAT
KNUD HØJGAARDS FOND
WILHELM HANSEN FONDEN
BECKETT-FONDEN
KONSUL GEORGE JORCK OG HUSTRU EMMA JORCK’S FOND
WILLIAM DEMANT FONDEN
NORDEA-FONDEN
STATENS KUNSTFOND

Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Idé, koncept og producent — Nicolai Abrahamsen
Produktionsleder — Jakob Helmer Mørck
TV-producer — Karsten Andersen
Lysdesign — Mikael Sylvest
TV-lys — Steen O. Larsen
Lyssignalør — Peter Helms
PA — Joakim Moe
Special effects — Lars Kolding Andersen
Lyddesign — Gert Sørensen, Tim Hinman
Statist — Natasja Voldstedlund
Stuntman — Valdimar Johansson
Lydproducer — Lars C. Bruun
Musiktekniker — Ossian Ryner
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Forsidegrafik — Notation
Foto — Kim Høltermand, Per Morten Abrahamsen, Kim Matthäi Leland,
Reinout Bos, Thomas Cato, Ursula Rechnagel Taylor
Tryk — Bording Danmark A/S

drkoncerthuset.dk

