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Program

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Symfoni nr. 9, d-mol, opus 125 (1822-24)

I – Allegro ma non troppo, un poco maestoso
II – Scherzo. Molto vivace 

III – Adagio molto e cantabile
IV – Presto

  ca. 65’

(Der er ingen pause i koncerten)

Beethovens 9. på DVD
Torsdagens opførelse af Beethovens Symfoni nr. 9 optages til en særlig jubilæums-DVD, som 
udkommer på selskabet EuroArts til april. Udgivelsen samler ni forskellige indspilninger af 
Beethovens 9. symfoni i en boks, som viser markante fortolkninger gennem tiden. Blandt 
de udvalgte orkestre er Berliner Filharmonikerne og Israel Filharmonikerne under ledelse 
af dirigenter som Leonard Bernstein, Claudio Abbado, Zubin Mehta og Daniel Barenboim – 
og som det nyeste bud har pladeselskabet udvalgt DR SymfoniOrkestret og Fabio Luisi.

03



Kære publikum

Med denne koncert tager DR Symfoni-
Orkestret og chefdirigent Fabio Luisi 
hul på et år, der bliver noget helt særligt 
i musikkens verden, nemlig 250-års 
jubilæet for Beethovens fødsel.

I hele 2020 vil Beethoven blive hyldet, 
spillet, sunget og dyrket på tværs af 
landegrænser – og her i DR’s kor og 
orkestre er vi selvfølgelig blandt de 
mange beundrere, der fejrer den store 
komponist.

Til foråret får DR SymfoniOrkestret 
besøg af den tyske stjerneviolinist 
Anne-Sophie Mutter, der har haft 
 Beethovens musik som omdrejnings-
punkt i hele sit liv. Sammen med hende 
tager orkestret på en nordisk turné, 
hvor publikum i Sverige og Danmark 
kan opleve Luisi og Mutters særlige 
greb om komponistens udødelige 
 værker for violin og orkester.

I orkestrets kommende koncertsæson, 
som vi glæder os til at løfte sløret for 
til februar, vil vi markere Beethoven- 
jubilæet ved at lade tre store dirigenter 

vise forskellige sider af det musikalske 
geni: den revolutionære Beethoven, 
humanisten Beethoven og den religiøse 
Beethoven. Fejringen kulminerer på 
komponistens dåbsdag i december, 
hvor vi opfører hans sidste storværk 
med chefdirigent Fabio Luisi i spidsen.

For Luisi er det netop musikken, der bør 
spille hovedrollen i jubilæumsåret: 

”For mig er Beethoven den mest  visio   - 
nære komponist, der har levet,” har  Luisi  
sagt. ”Jeg mener ikke, at vi skal tænke 
for meget over hans liv og  historiske 
baggrund, men snarere forstå ham ud 
fra eftertiden og endda vores egen tid. 
Beethoven skrev fremtidens musik –  
og den føles stadig ny for os i dag.”  

Med disse ord fra vores chefdirigent vil 
jeg gerne byde hjerteligt velkommen til 
koncerten – og på gensyn i Beethoven- 
året 2020!

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset,
Den levende musik og P2
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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.

For Fabio Luisi er Beethovens musik 
helt central. Ved sin allerførste koncert i 
Danmark i 2013 spillede han Beethoven 
med DR SymfoniOrkestret, og han har 
gjort det igen mange gange siden. I 
aften indleder Fabio Luisi fejringen af 
Beethovens 250-års fødselsdag i 2020 
– og han afslutter også jubelåret med 
en stor Beethoven-koncert til næste 
december.

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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Valentina Naforniţă 
& Deniz Uzun

Sopranen Valentina Naforniţă har siden 
2011 været solist på Wiens Statsopera.  
Hun er 32 år, født i Moldova og uddan-
net i sit hjemland og i Rumænien.

I 2011 vandt hun den store britiske kon - 
kurrence Singer of the World, en skel-
sættende begivenhed, der gjorde, at hun 
samme år blev ansat som solist i Wien.

På Wiener Statsoperaen synger  Valentina 
Naforniţă især Mozart-partier – f.eks. 
Pamina i Tryllefløjten og Susanna i  
Figaros bryllup – og belcanto-repertoiret  
af bl.a. Donizetti. Men nye roller kom-
mer hele tiden til, og i år sang hun for 
første gang titelrollen i Tjajkovskijs 
eventyropera Jolantha. Og så har 
 Valentina Naforniţă ved flere lejligheder  
været den solist, der åbner Wiener Opera - 
bal, en af de største musikalske begiven-
heder i den musikbegejstrede by. 

Hendes solo-debutalbum udkommer  
i januar.

Mezzosopran Deniz Uzun er solist på 
Zürich Operaen. Hun er 31 år, født 
og uddannet i Mannheim. Siden har 
hun videreuddannet sig i USA og 
hos berømte sangere som Brigitte 
Fassbaender og Ileana Cotrubas. Hun 
debuterede i 2013 ved operafestivalen 
i Baden-Baden og flyttede derefter til 
USA for at studere videre. 

I 2016 blev hun ansat som solist i 
Zürich. I det berømte schweiziske 
operahus, hvor DR SymfoniOrkestrets 
chefdirigent Fabio Luisi har sit andet 
chefjob, har hun optrådt i et meget 
bredt udvalg af operaer – lige fra 
Händel til Verdi og Sjostakovitj. Og hun 
har såmænd også haft titelrollen som 
Ronja Røverdatter i en nyskrevet tysk 
familieopera! 

Til sommer medvirker hun ved de 
fornemme Salzburg Festspil i en alt 
andet end børnevenlig opera, nemlig 
Richard Strauss’ Elektra, dirigeret af 
Franz Welser-Möst.
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Den tyske tenor Maximilian Schmitt 
begyndte sin karriere i det bayerske 
kirkekor Regensburger Domspatzen. 
Som tenor blev han uddannet i Berlin, 
og fra 2008 til 2012 var han solist ved 
Mannheim Operaen. Siden har han 
arbejdet freelance, især på de tyske og 
østrigske scener. 

Han synger overvejende de lyriske 
Mozart-roller som prins Tamino i 
Tryllefløjten, Ferrando i Cosi fan 
tutte og titelrollen i Titus. Et andet af 
hans vigtigste partier er hovedrollen 
som Florestan i Beethovens Fidelio. 
For tiden kan man opleve den 
42-årige baryton på Graz Operaen 
i Humperdincks eventyropera 
Königskinder.

Oratorier og kirkemusik, som 
Maximilian Schmitt voksede op med, 
er en vigtig del af hans repertoire. 
Det gælder f.eks. det store parti som 
evangelisten i Bachs Matthæuspassion 
og tenorpartierne i Mozarts Requiem 
og Haydns Skabelsen.

Barytonen Martin Gantner er fra 
Tyskland. Han er 54 år, født i Freiburg, 
og fik tidligt i karrieren ansættelse 
på Deutsche Oper i Berlin, hvor han i 
en ung alder optrådte sammen med 
verdensstjerner som Placido Domingo 
og Lucia Popp. I 1993 blev han ansat 
som solist ved den Bayerske Statsopera 
i München. 

Siden 2007 har han haft sin gang som 
freelancesanger i Europas førende 
operahuse, bl.a. Bastille Operaen 
i Paris, Semper Operaen i Dresden 
og ved de berømte Wagner-festspil i 
Bayreuth. Efter hans egen udregning er 
han omrejsende sanger i mere end 300 
dage om året! 

Martin Gantners repertoire har 
hovedvægt på Wagners operaer, og 
denne vinter synger han rollen som 
Kurwenal i Tristan og Isolde, dels på 
Deutsche Oper i Berlin, dels på Teatro 
Comunale i Bologna.

Maximillian Schmitt 
& Martin Gantner
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DR KoncertKoret

DR KoncertKoret har som DR’s
symfoniske kor vundet stor interna-
tional anerkendelse inden for stort
set alle genrer og epoker af den
klassiske musik. Under sit første navn,
Statsradiofoniens Kor, debuterede
koret i 1932 i Verdis Requiem og har
siden været en fast musikalsk partner
til DR SymfoniOrkestret ved utallige
Torsdagskoncerter.

I fuld opstilling består koret af 74
professionelle sangere, der kommer
på scenen, når publikum skal opleve
den store, brede korklang. Koret har
optrådt med en lang række danske og
internationale orkestre og ensembler,
og man kan desuden jævnligt opleve
sangerne alene i a cappella-kormusik.

Både det klassiske kernerepertoire
og den nye musik er vigtig for
DR KoncertKoret. Per Nørgårds
Symfoni nr. 3 er skrevet specielt til
koret, og de har opført og indspillet
værker af moderne mestre som
Henze, Stockhausen, Ligeti, Berio  
og Penderecki.

Siden 2016 har den belgiske dirigent
Bart Van Reyn været syngemester
for DR KoncertKoret. 

I foråret kan DR KoncertKoret bl.a.  
opleves med DR SymfoniOrkestret  
i Brahms’ Requiem, Debussys  
Skt.  Sebastians martyrium og ved  
a  capella-koncerten Romantiske 
 stemmer.
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Beethovens hymne Ode an die Freude 
(Ode til glæden) er kendt over hele 
jorden. Den bliver spillet af skolebørn 
på blokfløjter, sunget ved sportskon-
kurrencer og er blevet EU’s officielle 
Europa-hymne. FN har udnævnt 
 Beethovens håndskrevne original-
manuskript til verdensarv. Og melodien 
står også i Højskolesangbogen.

Hymnen stammer fra Beethovens 
 Symfoni nr. 9, og dens udbredelse ville 
have frydet ham, for symfonien handler 
om drømmen om en fælles fremtid for 
alle mennesker. Det er hans sidste ord 
som symfoniker, selve klimakset i hans 
sidste symfoni. Et genialt værk i aller-
største format. 

Faktisk er der næppe noget stykke i   
musikkens historie, der har sat så 
kraftigt et skel op som Beethovens 
9. symfoni. Beethovens eftertid anså 
simpelthen symfonien som enden på 
al musik – nu var alting sagt, og nye 
 musikværker ville ikke kunne blive 
 andet end overflødig snak. I de følgende 
generationer kunne symfonien få selv 
den største komponist til at ryste på 
hånden. Havde det overhovedet nogen 
nytte at skrive mere musik efter dette?

Symfonien er en milepæl af flere grunde. 
I varighed, omfang og antal af medvir - 
k ende er den større end nogen symfoni, 
man endnu havde hørt. Og den er 
proppet med nytænkning. Alene det 
at bruge sang i en symfoni var noget 

aldeles nyt dengang i 1824. Beethoven 
gør menneskets stemme til klimaks i en 
ellers ordløs genre. Ved at forene instru-
menter, sangstemmer og poesi viser 
Beethoven, at uanede højder kan nås, 
hvis vi er sammen. 

For første gang hørte man dermed en 
komponist sætte sit personlige livssyn 
i centrum af en symfoni. Det blev et 
etisk og kunstnerisk testamente fra 
Beethoven, der var aldrende og endda 
stokdøv, men helt klar over, at han var 
på toppen af sin formåen.

Drømmen om fred  
og broderskab
Teksten til hymnen i symfoniens store  
 finale, der i sig selv varer næsten en halv 
time, havde Beethoven haft i  tankerne i 
over 30 år. Ordene er  Friedrich Schillers  
digt Ode an die Freude, der er fra 1785. 
Beethoven arbejdede med digtet alle-
rede i 1793, hvor han brugte det i en 
sang, der desværre er bortkommet. 
Men Schillers humanistiske ord om 
en fredelig fremtid glemte Beethoven 
 aldrig. Drømmen om fred og broder-
skab var et berusende budskab i en 
meget urolig tid, præget af krig og revo-
lutioner. Men efter Wienerkongressen, 
der i 1815 konsoliderede Europas ene-
vældige regenter, må Beethoven have 
betragtet friheden som en uopnåelig 
fremtidsdrøm.

Førstesatsen beskriver en verden i sin 
urtilstand. En gryende begyndelse med 

Ludwig van Beethoven:
Symfoni nr. 9
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et gevaldigt potentiale. Den hurtige 
 andensats med livsenergien i en ekstrem 
tilstand symboliserer en desperat søgen  
efter mål og mening. Tredjesatsen går 
til den anden yderlighed med en sublim 
ro og fuldendt balance mellem himmel 
og jord – en trosbekendelse uden ord? 

Sammenhængen mellem satserne ud-
gør en uundgåelig, fremaddrivende 
bevægelse. I finalen samler trådene sig, 
hvorefter Beethoven afbryder musikken 
og løfter den op på et højere plan. 

Den store finale begynder i voldsom, 
dissonerende buldren. Intensiteten, 
der har hobet sig op, er nu ved sit 
 klimaks. Basser og celloer træder frem 
og taler ordløst til hele forsamlingen af 
musikere og publikum. Det foregår i en 
slags musikalsk powerpoint-show, hvor 
temaer fra de tre første satser bringes i 
erindring ét for ét. 

Efter at man har hørt citatet fra den 
lang  somme 3. sats, hører man for første 
gang Freude-temaet i en spæd version, 
spillet af træblæserne. Og så kommer 
det i sine fulde form, præsenteret fra 
dybet af kontrabasserne: Det er et stort 
budskab, der er på vej, og det kommer 
helt inde fra. 

Temaet udvikler sig, men det kaos, man 
hørte i begyndelsen af satsen, vender 
tilbage. Denne gang bliver det afbrudt 
af en stemme, bassolisten, der ene 
mand udbryder: ”Venner, ikke disse 

toner! Lad os i stedet istemme noget 
mere behageligt og frydefuldt”. De  
ord tilføjede Beethovens selv som en 
personlig tilføjelse til Schillers digt. 

I resten af symfonien udfoldes glædes-
temaet og dets budskab på helt mage-
løs vis. Man får temaet at høre i flere for-
skellige variationer for kor, sang solister 
og orkester, inden teksten når til linjerne 
om, at alle skabninger, lige fra ormen til 
keruben, favnes af Guds kærlighed.
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Her bliver musikken stoppet på sit højde-
punkt ved ordet ”Gud”. Alle holder 
vejret, og igen overrasker Beethoven 
ved at fortsætte på en uventet måde.  
I stedet for en sidste larmende apoteose  
følger en festmarch i tyrkisk militærstil, 
der får digtets omtalte ”helte” til at 
myldre frem i en fuga. 

Med en klanglig eksplosion bryder koret 
derefter ud i de afsluttende ord: ”Seid 
umschlungen, Millionen” (Vær omfavnet, 
millioner (af mennesker)! Dette kys af hele 
verden!). Beethoven og Schiller viser os 
den endelige forbrødring af menneske-
heden. Og de gør det i en uafrystelig 
prædiken om menneskets lyksalige 
fremtid, der kunne vente forude, hvis 
vi ellers bare ville gribe ”glæden, den 
guddommelige gnist”, ”Freude, schöner 
Götterfunken”. 

Myterne om musikken
Det er tit blevet fortalt, hvordan den 
døve Beethoven dirigerede uropførelsen  
af sin 9. symfoni uden at opdage, at 
 salen brød ud i et voldsomt bifald til 
slut. Sandheden er knapt så patetisk: 
Orkestrets kapelmester vidste udmærket,  
at den døve Beethoven aldrig ville 
kunne dirigere det lange og komplek-
se værk, så man aftalte, at Beethoven 
skulle slå tempoet an til hver sats, og 
at kapelmesteren derefter ville holde 
 sammen på tropperne.

Der var altså to dirigenter på scenen, og 
det bekymrede ikke nogen. I Wien var 

man for længst vant til, at Beethoven 
levede i sin egen verden, selv når han 
optrådte. Han blev derfor stående på 
scenen gennem hele opførelsen og diri-
gerede det, han hørte for sit indre øre. 

Beethoven var ikke selv nået til slut-
ningen, da orkestret var færdigt med 
at spille symfonien, og han ville gerne 
have de sidste sider af noderne med, så 
han dirigerede manisk videre. Et ryk i 
frakkeærmet fra altsangerinden fik ham 
dog til at stoppe, så publikum kunne 
overbringe ham deres jubel. 

Jubelen gjaldt ikke alene symfonien, 
men også at wienerpublikummet ikke 
havde set Beethoven på scenen i tolv år. 
Øjenvidner fortæller, at der var hele fem 
fremkaldelser. Normalt brugte man ellers 
højst tre, og det antal var forbeholdt den 
kejserlige families fremtrædener. 

Beethoven var dybt rørt over jubelen – 
men noget skuffet over aftenens billet- 
indtægter, da kassen var blevet talt op. 

Da cd-pladen blev opfundet, 
var målestokken for dens 

kapacitet, at den skulle kunne 
rumme hele Beethovens  

9. symfoni, så værket kunne 
nydes uden afbrydelser.

Jens Cornelius



Til glæden
Oversættelse: J.V. Lind, 1954.

Baryton og kor:
Glæde, gnist fra guddomsflammen,
datter af Elysium!
Luedrukne fandt vi sammen,
engel, i dit tempelrum.
For din tryllekraft forsvinder
skel, som vedtægt skænked hus.
Brodersind os nu forbinder
ved din vinges blide sus.

Solokvartet:
Lod du lykkens terning rinde
og gav vennehånd til ven,
vandt du dig en yndig kvinde,
giv dig i vor jubel hen!

Solokvartet og kor:
Ja, om du blandt alle sjæle
kun har én, som du står næst!
Men hvis ikke, bort du stjæle
grædende dig fra vor fest!
Glæde drikker alle munde
ved naturens moderbryst,
alle gode, alle onde
trænges i dens spor med lyst.
Os ved vin og kys den bænked
med en ven i sol som slud,
ormen har den vellyst skænket, 
og keruben skuer Gud.

An die Freude 
Tekst: Friedrich Schiller

Barytono – Coro:
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium!
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder
was die Mode streng geteilt;
alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weilt.

Soli:
Wem der grosse Wurf gelungen
eines Freundes Freund zu sein,
wer ein holdes Weib errungen
mische seinen Jubel ein!

Soli – Coro:
Ja, wer auch nur eine Seele
sein’ nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
weinend sich aus diesem Bund.
Freude trinken alle Wesen
an den Brüsten der Natur!
alle Guten, alle Bösen
folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
einen Freund geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
und der Cherub steht vor Gott!

Recitativ; baryton:
O venner, ej disse toner;
vor sang skal være
behagelig
og frydefuld.

Recitativo. Barytono solo:
O Freunde, nicht diese Töne,
sondern lasst uns
angenehmere anstimmen,
und freudenvollere.

Tekst til  
4. sats, finale
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Tenore Solo – Coro:
Froh, wie seine Sonnen fliegen
durch des Himmels prächt’gen Plan,
laufet, Brüder, eure Bahn,
freudig wie ein Held zum Siegen.

Coro:
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium . . .
wo dein sanfter Flügel weilt.
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder! überm Sternenzelt
muss ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen!
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such’ ihn über’m Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen.

Coro – Soli:
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium!
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder
was die Mode streng geteilt;
alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weilt.

Tenor og kor:
Brødre, glad som sole jager
over himlens firmament,
ile I, hvor I blev sendt,
fro som helt til sejer drager.

Kor:
Glæde, gnist fra guddomsflammen,
datter af Elysium . . .
ved din vinges blide sus.
Værer favnet, millioner!
Dette kys til verdens rund!
Brødre! Over stjerners grund
der en kærlig fader troner.
Styrt i støvet, millioner!
Verden, an din skabers magt!
Søg bag stjernehvælvet pagt,
over stjerner står hans troner!

Solokvartet og kor:
Glæde, gnist fra guddomsflammen,
datter af Elysium!
Luedrukne fandt vi sammen,
engel, i dit tempelrum.
For din tryllekraft forsvinder
skel, som vedtægt skænked hus.
Brodersind os nu forbinder
ved din vinges blide sus.
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Beethoven 250 år  
– en global musikfejring

Beethoven kunne ikke have fore - 
stillet sig, at han i 2020 ville blive  
fejret i Japan, Brasilien, Island og 
Sydafrika. Men sådan er situationen  
i dag – Beethovens musik er global  
og har aldrig haft en større  ud bre  - 
d  else end nu, hvor fejringen af hans 
250-år begynder.

I Bonn, hvor han blev født i 1770,  
er fødselsdagen allerede i gang. Den  
indre by er helt indpakket i Beethoven 
med 700 guld-grønne Beethoven-
statuer opstillet sammen med digitale 
multimediestoppesteder, der danner 
en officiel Beethoven-rute. Beethovens 
fødehjem er blevet renoveret og gen  -
åbner i denne måned, og Bonns årlige 
Beethoven-festival vil man simpelthen 
afholde to gange i 2020 for at dække 
behovet. Følg den samlede tyske 
Beethoven-fejring på bthvn2020.de –  
forkortelsen af Beethovens navn BTHVN  
dækker de tyske ord for hans facetter: 
Borger, Komponist, Humanist, Visionær,  
Naturelsker.
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I Østrigs hovedstad Wien synes man i 
høj grad også, at Beethoven er deres, 
for der boede han, fra han var 21 år og 
indtil sin død. Her finder man hans hus 
og hans gravsted. Musikbyen Wien har 
søsat en omfattende Beethoven-fejring, 
hvor man hylder ham som europæer, 
revolutionær og ’Wahlwiener’, dvs.  
tilflytter, der ønskede at blive wiener. 
Der er Beethoven-koncerter nonstop 
med byens utallige orkestre og 
ensembler, og rygtet siger, at det 
hemmeligholdte program for Wiener 
Filharmonikernes Nytårskoncert i 2020 
vil indeholde musik af Beethoven, hvad 
det ellers aldrig gør. 15

Nogle musikere tager sagen i egen hånd. 
Den amerikanske dirigent Marin Alsop vil 
rejse verden rundt og opføre Beethovens 
9. symfoni på alle fem kontinenter, og hver 
opførelse skal synges på det pågældende 
lands eget sprog. Pianisten Boris Giltburg 
vil for åben skærm indstudere og opføre alle 
Beethovens 32 klaversonater – man kan 
følge med på beethoven32.com. Et særligt  
initiativ er en global markering af Symfoni  
nr. 6, Pastoralesymfonien, hvor Beethoven  
priser naturens skønhed. På FN’s Verdens-
miljødag 5. juni og på FN’s Earth Day  
22. april organiseres der masseopførelser 
af symfonien kloden rundt for at gøre 
opmærksom på klima forandringerne. 
Hvis du vil deltage med en opførelse af 
Beethovens 6. symfoni, så tilmeld dig på 
pastoral project.org!
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Foretrækker man at nyde fejringen 
i sin sofa, kan man på sin mobil, 
computer eller stereoanlæg høre 
hver eneste node, Beethoven skrev. 
Alle hans kompositioner er indspillet, 
og i anledning af fødselsdagen har 
hele tre pladeselskaber, Deutsche 
Grammophon, Naxos og Warner, 
udgivet nye samlinger med hvad de 
hver anser for ’Beethovens samlede 
værker’. Det løber op i mere end 600 
stykker musik, hvis man inkluderer 
både småting og ufuldendte skitser – 
stykker, som Beethoven aldrig havde 
forestillet sig, at nogen ville interessere 
sig for. Hverken i fødebyen Bonn eller i 
Japan eller Sydafrika! Men sådan fejrer 
verden den store komponist: Han er for 
alle, og vi vil have det hele med…

DR er naturligvis også med til 
Beethoven-fejringen i 2020. P2 går 
tæt på kunstneren og mennesket 
Beethoven og hans samtid og sender 
en lang række koncerter fra både 
Danmark og udlandet. P2 lader også 
nulevende kunstnere gå i dialog med 
Beethoven og hans musik, og lytternes 
Top 10 over Beethoven-værker indgår 
selvfølgelig i fejringen af komponisten. 
P2’s Beethoven-hyldest kulminerer 
i første uge af oktober 2020. Hver 
nat fra oktober og til 250-årsdagen 
17. december sender P2 lytterne i 
seng med Beethoven og hans bedste 
værker. På TV sender DR 2 i efteråret 
2020 en lang række af Beethovens 
symfonier i koncertoptagelser med 
DR SymfoniOrkestret og Fabio Luisi –  
Symfoni nr. 3, 5, 7 og 9 er på 
programmet i september-oktober.



drkoncertkoret.dk

DR KoncertKoret
medvirker hver sæson ved

store koncertproduktioner
6-8

DR KoncertKoret

Sopran

Christine Nonbo Andersen 

Jihye Kim

Camilla Toldi Bugge

Nina Fischer

Magdalena Kozyra

Anna Carina Sundstedt

Anne Christine Berggreen

Helena Magnusson

Louise Pape 

Regina Unnur Olafsdottir

Klaudia Kidon

Astrid Kastensson Navarro-Alonso

Julie Borgwardt-Stampe

Marianne Mailund Heuer 

Hanna Kappelin 

Louise Odgaard

Iben Silberg 

Anna Maria Wierød

Nina Smidt-Brewer 

Sophie Thing Simonsen

Alt

Rikke Lender

Hanna-Maria Strand

Anna Caroline Olesen

Mette Bjærang Pedersen

Lone Selchau

Hanne Struck-Schøning 

Rebecca Forsberg Svendsen

Rie Koch

Merete Laursen

Tobias Nilsson

Susanne Balle

Kristine Gether

Aleksandra Vagner Pedersen

Rose-Ann Selmer

Elenor Wiman

Hedwig Rummel 

Nanna Ipsen

Kristin Mulders

Tenor

Emil Lykke

Adam Riis

Adriano Gaglianello

Jakob Knudsen Pedersen

Jens Rademacher

Morten Schønberg Sørensen

Kristoffer Appel

Stephen Yeseta

Anders Grunth

Gabriel Sin

John Andert

Jacob Heide Madsen

Otte Ottesen

Palle Skovlund

Thomas Zimmermann

Benjamin Nellemose

Sten Sejr

René Visgaard Bjerregaard

Ejvind Callesen

Bas

Jakob Soelberg Miskow

Torsten Nielsen

Johan Bogren

Tore Asbjørn Hansen

Piet Larsen

Hans Lawaetz

Lauritz Jakob Thomsen

Danny Purtell

Claus Kofod

Martin Palsmar

Rasmus Thaarup Pedersen

Andreas Winther

Hans-Henrik Raaholt

Steffen Bruun

Rasmus Kure Thomsen

Paul Frederiksen

Mikkel Tuxen

Stefan Cushion

Rune Stensvold
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Med forbehold for ændringer.  

Se opdateret sangerliste i foyeren  

på koncertdagen.



Violin 1

Soo-Jin Hong

Christina Åstrand

Kern Westerberg

Elna Carr

Jan Leif Rohard

Anders Fog-Nielsen

Per Friman

Sabine Bretschneider-Jochumsen

Sophia Bæk

Trine Yang Møller

Patricia Mia Andersen

Anja Zelianodjevo

Madara Petersone

Erik-Theodor Danciu

Christine Bernsted

Maj Kullberg

Violin 2

Teresa La Cour

Kirstine Schneider

Bodil Kuhlmann

Julie Meile

Line Marie Most

Marianne Bindel

Morten Kjær Dulong

Anne Marie Kjærulff

Andrea Rebekka Alsted

Stanislav Igorevich Zakrjevski

Christian Ellegaard

Benedikte Pontoppidan Thyssen

Ida Balslev

Rebecka Freij

Bratsch

Dmitri Golovanov

Stine Hasbirk Brandt

Claus Myrup

Gunnar Lychou

Carina Andersson

Kristian Scharff Fogh

Astrid Christensen

Lilion Anne Soren

Katarzyna Bugala

Alexander Butz

Magda Stevensson

Anna Dahl

Cello

Henrik Dam Thomsen

Soo-Kyung Hong

Carsten Tagmose

Richard Krug

Vanja Maria Louro

Birgitte Øland

Johan Krarup

Chul-Geun Park

Christoffer Bergström

Nina Dolgintseva

Kontrabas

Pedro Vares de Azevedo

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

Sven Buller

DR SymfoniOrkestret
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Klarinet

Johnny Teyssier

Klaus Tönshoff

Fagot

Audun Halvorsen

Sebastian Stevensson

Dorte Bennike

Horn

Lasse Luckow Mauritzen

Dominika Piwkowska

Oskar Lejonklo

Henning Hansen

Trompet

László Molnár

Andreas Jul Nielsen

Basun

Lukas Winther Andersen

Brian Bindner

Thomas Dahlkvist

Pauker

René Felix Mathiesen

Percussion

Gert Skød Sørensen

Jakob Weber Egholm

Mads Hebsgaard Andersen

Med forbehold for ændringer.  

Se opdateret musikerliste i foyeren  

på koncertdagen.

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

DR SymfoniOrkestret består
i øjeblikket af musikere af

forskellige nationaliteter
15
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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

drkoncerthuset.dk

Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Kunstnerisk leder for DR KoncertKoret — Michael Emery
Ansvh. producent — Gordon Alsing
Produktionsledere — Jakob Helmer Mørck, Anders Stigsgaard-Larsen
Lydproducer — Bernhard Güttler
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Agnete Schlichtkrull, Tom Jasny 
Christian Rahbek Olsen, Per Morten Abrahamsen, Bjarne Bergius Hermansen, 
Barbara Luisi, Dragosh Cojcaru, Rainer Koehl, Christian Kargl
Tryk — Bording Danmark A/S


