
Nytårsgalla



31.12. kl. 13.00 (direkte)
01.01. kl. 00.20

                

DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Christina Åstrand

Clemens Schuldt
Dirigent

Clara Cecilie Thomsen 
Sopran

Tirsdag 31. december 2019 kl. 13.00 & 17.00

31.12. kl. 20.00 
(optagelse af koncerten 
fra 30.12.)

I koncertpausen byder
DR SymfoniOrkestret og
kokkene Søren Westh, Robert 
Jacobsson og Lars Thomsen på 
kanapéer og et glas bobler i 
foyeren. Se menuen og læs  
mere på side 12.
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Karneval, ouverture
Antonin Dvořák (1841-1904)

Seid umschlungen, Millionen 
Johann Strauss d.y. (1825-99)

Frühlingsstimmen
Johann Strauss d.y. /Tekst: Richard Genée (1823–1895)

Solist: Clara Cecilie Thomsen

Danse fra Gálanta
Zoltan Kodaly (1882-1967)

Pause (35’) ca. kl. 13.50/18.15

Tango Jalousie 
Jacob Gade (1879-1963)
Solist: Christina Åstrand

Ouverture til Flagermusen 
Johann Strauss d.y.

Mein Herr Marquis (‘Adèles latterarie’)
Johann Strauss d.y./Tekst: Carl Haffner (1804-76)

Solist: Clara Cecilie Thomsen

Suite af Aladdin (uddrag):
Orientalsk festmarch – Hindudans – Negerdans

Carl Nielsen (1865-1931)

Unter Donner und Blitz
An der schönen blauen Donau

Johann Strauss d.y.
•

Ved koncerten kl. 17.00 vises H.M. Dronningens nytårstale i Koncertsalen 
umiddelbart efter 1. del af koncerten.

Program
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Kære 
publikum

Hjerteligt velkommen til DR Symfoni-
Orkestrets traditionsrige Nytårsgalla 
her i Koncertsalen.

I begyndelsen af 2019 kunne vi fejre, 
at DR SymfoniOrkestret nu i ti år har 
haft denne unikke og smukke sal som 
hjemmebane. Og før man får set sig 
om, er der gået endnu et år.

Hvis jeg skal nævne et par særlige 
højdepunkter fra året, der er gået, 
er det især DR SymfoniOrkestrets 
opførelser af dansk musik, der har gjort 
indtryk. Det er, som om det bliver mere 
og mere tydeligt både herhjemme 
og internationalt, at orkestret har den 
danske musik i blodet og i hjertet på 
en særlig måde – om det så er Carl 
Nielsen, Hans Abrahamsen eller de 
helt unge komponister.

Ved denne Nytårsgalla serverer 
DR SymfoniOrkestret et musikalsk 
festfyrværkeri med et par farve-
strålende danske indslag, der i 
den grad er taget ud af orkestrets 
DNA. Det er fantastisk at tænke 
på, at Carl Nielsen, som er på pro-
grammet her på grænsen til 2020, 
selv stod på dirigentpodiet, da 
DR SymfoniOrkestret spillede sin 
allerførste koncert i 1925!

I 2020 fortsætter vi med at dyrke 
og udforske både ny og gammel 
dansk musik – fra Niels W. Gade og 

Rued Langgaard, som begge er på 
programmet i januar, til uropførelser 
af flere spændende nye værker. Det er 
fantastisk inspirerende at tænke på, at 
vores smukke Koncerthus på den måde 
er en spillevende ramme om vores 
danske musik – og samtidig sender 
musikken direkte ud til lyttere og seere 
i hele landet!

Blandt andre højdepunkter i 2019 
vil jeg nævne de mange skønne 
øjeblikke, hvor DR Koncerthuset har 
været fyldt af børn i alle aldre. I juni 
fik DR SymfoniOrkestret selskab på 
scenen af 600 skolebørn fra hele 
landet, som spillede sammen med 
vores professionelle musikere som del 
af projektet OrkesterMester.  For nylig 
er vi også begyndt at invitere lokale 
børnehaver ind til orkestrets prøver her 
i Koncertsalen – for ikke at tale om de 

04



næsten 60.000 børn, som har været i 
berøring med DR Musikariet.

I sidste ende er det børnene, der skal 
bringe den klassiske musik ind i frem-
tiden, så det er afgørende, at vi husker 
at invitere dem med os ind i musikkens 
verden. Måske skulle alle vi, der er 
samlet til Nytårsgalla i dag, love hin-
anden, at vi i det nye år vil huske at 
dele musikken med nogle, der er 
yngre end os selv. Der er intet som at 
opleve levende musik sammen med 
en lille ny lytter, og jeg glæder mig 
personligt til endnu flere koncerter og 
arrangementer i det kommende år, 
hvor familier og børn kommer ind og 
møder musikken sammen.

Vi ser også frem til, at DR Koncerthuset 
i den kommende tid vil åbne sig endnu 
mere for omgivelserne og publikum 

som del af DR’s nye strategi om et åbent 
Koncerthus. Vi har åbnet en ny bar 
ude foran huset, og et helt nyindrettet 
foyerområde og en kommende legeplads  
vil i løbet af 2020 give plads til, at flere 
har mulighed for at nyde huset og hin-
andens selskab før og efter koncerten.

Vi håber, at I har lyst til at besøge 
os i det nye år til nye, levende 
musikoplevelser.

Godt nytår!

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset,
Den levende musik og P2
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Clemens Schuldt
& Clara Cecilie Thomsen

Den tyske dirigent Clemens Schuldt 
er chefdirigent for det fremragende 
München Kammerorkester, og han har 
desuden en hastigt voksende karriere 
som gæstedirigent over hele verden fra 
USA til Japan.

Han kommer fra Bremen og begyndte
karrieren som violinist i Deutsche 
Kammerphilharmonie, inden han 
skiftede til dirigentfaget. Gennem-
bruddet kom, da han vandt den store 
Donatella Flick-dirigentkonkurrence 
i London i 2010 og derefter blev 
assisterende dirigent for London 
Symfoniorkester. Posten som chef-
dirigent i München har han haft 
siden 2016.

Clemens Schuldt er 37 år, og det 
er første gang, han dirigerer 
DR SymfoniOrkestret. Men han 
kender udmærket til dansk musik fra 
et glimrende album, han har indspillet 
med Lapland Kammerorkester, hvor 
han dirigerer nye værker af bl.a. Pelle 
Gudmundsen-Holmgreen, Sunleif 
Rasmussen og Bent Sørensen.

Årets Operatalent – denne hæderspris 
fik 28-årige Clara Cecilie Thomsen ved 
Copenhagen Opera Festival sidste år. 
Årsagen var soleklar, nemlig hendes 
”sjældne og helt rigtige kombination af 
ubesværet vokalhøjde, en cremet lyrisk 
lyd og et stærkt musikalsk instinkt”, som 
det blev sagt. Endnu flottere er prisen, 
fordi Clara Cecilie Thomsen kun lige 
netop havde afsluttet sin uddannelse 
fra Operaakademiet samme år.

I 2017 debuterede hun på Det Konge-
lige Teater som Barbarina i Mozarts 
Figaros bryllup, og hun optrådte i 
Wiens berømte Musikverein som solist 
i Carl Nielsens 3. symfoni med Wiens 
Tonkünstler Orkester. 

Til februar og marts 2020 kan man 
opleve hende i hovedrollen som 
Konstanze i Mozarts Bortførelsen fra 
Seraillet, der opføres af Den Jyske Opera 
ved forestillinger over hele landet. 
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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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Nytårsgalla 2019 

Antonín Dvořák: Karneval 
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Johann Strauss den yngre havde sam-
me navn som sin far, Johann Strauss den 
ældre, og arvede også hans profession 
og musikalske smag. Begge var de or-
kesterledere med eget orkester, og de 
komponerede hundredvis af stykker, 
især wienervalse og polkaer.

Johann Strauss den yngres musik er 
dog langt mere ambitiøs end hans fars. 
Et godt eksempel er den store vals Seid 
umschlungen, Millionen! (Vær omfav-
net, millioner). Strauss beskrev stykket 
som ”populært, men krydret og pebret 
uden dog at ødelægge formålet med 
en vals.”

Million-valsen blev komponeret i 1892, 
og Johann Strauss’ bror Eduard (der 
også var komponist) uropførte den i 
Wiens Musikverein – den sal, hvor de 
kendte nytårskoncerter spilles. Det var 
så stor en succes, at den straks måtte 
gentages to gange! 

Valsen blev tilegnet Brahms, den 
berømte symfoniker, der var Strauss’ 
gode ven. Hvis valsens titel i øvrigt 
virker bekendt, er det fordi ordene er 
taget fra Ode til glæden, der udgør fi-
nalen i Beethovens berømte 9. symfoni. 

Nytårsaften er en fest, og festen be-
gynder fra første takt af Dvořáks ouver-
ture Karneval. Musikken er simpelthen 
forrygende livsglad! 

Karneval-ouverturen er ikke skrevet 
som indledning til noget teaterstykke 
eller en opera. Den fortæller sin egen 
historie, og rammen for fortællingen 
beskrev Dvořák sådan her:

”Ved skumringstid ankommer en 
ensom, tankefuld vandringsmand til 

en by, hvor festlighederne er i fuld 
gang. Fra alle sider høres instrumenter, 
blandet med glædesråb og løssluppen 
munterhed fra folk, der udtrykker deres 
følelser i sang og dans.”

Midtvejs i ouverturen indskyder Dvořák 
et neddæmpet og følsomt afsnit for 
fløjte og engelskhorn. Har den ensom-
me vandrer fundet kærligheden midt i 
byfestens hurlumhej?

Johann Strauss d.y.: Seid umschlungen, Millionen! 
Frühlingsstimmen  
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Frühlingsstimmen er et af Strauss’ mest 
kendte stykker. Det findes i to udgaver, 
hvoraf den mest spektakulære er origi-
nalversionen med sang. Den virtuose 
sopransolist synger let og ubekymret 
om ”forårets stemmer”, fuglesangen, 
der signalerer den lyse årstids komme. 
Strauss komponerede da også stykket 
til en forårskoncert i 1882.

Mange vil nok kende musikken fra 
tv-serien Matador, hvor den synges i 
Korsbæk ved den koncert, hvor Kristen 
Skjern og Elisabeth Friis møder hinan-
den for første gang. Og det er meget 
passende, for som sopranen synger: 
”Længsel og lyst bor i nattergalens 
bryst”!

Folkemusikkens energi og melodiske 
overflod kan den klassiske musik have 
svært ved at hamle op med. Men 
nogle gange lykkes det at fusionere 
de to genrer. Den ungarske komponist 
Zoltán Kodály voksede op i landsbyen 
Galánta, hvor det lokale roma-orkester 
gjorde et stærkt indtryk på ham. Kær-
ligheden til folkemusikken kom til at 
fylde hele Kodálys liv, og han tilbragte 
mange år med at indsamle sange og fol-
kemelodier fra hele regionen, som han 
anvendte i sine egne klassiske værker.

Danse fra Galánta er en slags erin-
dringspotpourri over de melodier og 
klange, Kodály voksede op med i sin 
barndomsby. Ligesom i et traditionelt 
stykke ungarsk spillemandsmusik 

(som også Liszt imiterer i sine berømte 
Ungarske rapsodier) begynder stykket 
med en langsom og ret fri indledning 
– og efter en sej opspænding af ryt-
merne går det hurtige tempo så i gang. 
Stykket udvikler sig til en kæde af korte 
dansemelodier, der går hurtigere og 
hurtigere mod slutningen.  

Kodály havde øje for, at den righoldige 
folkemusikkultur i Østeuropa måske vil-
le uddø – i hvert fald forklarede han, at 
han havde bygget stykket på Galánta-
romaernes melodier for at holde de 
gamle traditioner i live. Og det lykke-
des! Selv om roma-orkestret forsvandt 
og den lille by blev lagt i ruiner under 
2. Verdenskrig, lever begge dele vide-
re i Kodálys originale og livlige værk.

Zoltán Kodály: Danse fra Galánta

Jacob Gade: Tango Jalousie

Jacob Gade emigrerede i 1919 fra Dan-
mark til New York, hvor han som mu-
siker ville prøve lykken. Han fik stilling 
som violinist i National Symphony  
Orchestra i New York, men efter et 

par år vendte han hjem og blev kapel-
mester for Københavns største biograf-
orkester, der havde hjemme i Palads. 
Jacob Gade skrev mange stykker, der 
blev spillet under stumfilmsforevisnin-

09



gerne eller som koncertmusik inden fil-
mene. Tango Jalousie lavede han i 1925 
til Douglas Fairbanks-filmen Don Q, 
Son of Zorro. 

Når han selv spillede sin tango, op-
trådte Gade som ’stehgeiger’ (dvs. 
stående kapelmester på violin) foran 

sit orkester, og han tog sig selv af den 
store solo, der indleder stykket.

Stykket er Jacob Gades absolut største 
hit, og gennem mange år var Tango 
Jalousie det mest udbredte danske 
musikstykke på verdensplan.

Carl Nielsens musik til Oehlenschlæ-
gers skuespil Aladdin blev skrevet til 
en opførelse på Det Kongelige Teater 
i 1919. Det var en prestigeforestilling, 
der kostede enorme summer. Men 

forestillingen skabte så mange pro-
blemer, at Carl Nielsen inden pre-
mieren krævede, at hans navn blev 
strøget af plakaten.

Johann Strauss d.y.: Flagermusen
 – Ouverture & Adèles arie 

Carl Nielsen: Suite af Aladdin (uddrag)

Wienermusik er nytårsmusik, og det 
er der mindst to grunde til: dels de 
berømte nytårskoncerter, som Wiener 
Filharmonikerne har spillet hvert år 
siden 1939 med vægt på valsedyna-
stiet Strauss. Og dels Johann Strauss 
den yngres operette Flagermusen, der 
udspiller sig nytårsaften i Wien. 

I Flagermusen møder man overklassens 
gamle Wien med dens rigdom og 
sorgløshed – men også hykleriet og de 
sociale og etniske spændinger. Et væld 
af champagne og forvekslinger holder 
komedien kørende, og forbudt flirt og 
småperversioner er alt sammen en del 
af festen. 

Ouverturen til Flagermusen er musik 
med mageløs gejst og humør. Egentlig 
ganske fantastisk, at det kan fastholdes 
på noder, men Strauss havde et genialt 
talent for at få musik til at virke let – og 
det er faktisk meget svært.

Operettens centrale 2. akt foregår ved 
et maskebal i Wien hos den mystiske 
prins Orlofsky, hvor alle hovedpersonerne 
deltager i forklædning. En af gæsterne 
er den smukke stuepige Adèle, der har 
sneget sig med til festen, forklædt i sin 
frues balkjole. Da hun  bliver genkendt 
af den herre, hun tjener hos (som selv 
giver sig ud for at være marquis, altså 
adelsmand), affejer hun hans mistanke 
og synger den kokette ’latterarie’, 
Mein Herr Marquis.
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En januaraften i 1868 kunne man i 
Østrig iagttage en meteor på himlen. 
”En blåt-flammende kugle passerede 
forbi med et tordenlignende brag”, 
skrev pressen. ”Lysskæret bevægede 
sig i østlig retning som et stjerneskud 
og var af stor pragt”. Himmelfænome-
net fik Johann Strauss til at komponere 
en polka, som han i første omgang kald-
te Stjerneskud, men som snart efter blev 
omdøbt til Unter Donner und Blitz (I tor-
den og lynild). Man hører begge dele i 
orkestrets gengivelse af meteoren!

De største af Strauss’ wienervalse er 
så omfangsrige, at de nærmest er 
symfoniske digte. Det gælder f.eks. 
An der schönen blauen Donau og dens 
associationer om at sejle gennem det 
store østrig-ungarske rige.

Når man lyksaligt glider nedad Donau 
– turen tager 10-12 minutter – kan man 
evt. bemærke undervejs, hvordan 
Strauss har opbygget sådan en wiener-
vals. Den har en langsom indledning 
og i alt fem forskellige valsestykker, 
der danner en slags medley. De fem 
valse består hver af to dele, og Strauss’ 
idérigdom er så utrolig, at han absolut 
ingen problemer har med at holde 
musikken flydende. Han præsenterede 
stykket ved Verdensudstillingen i Paris 
i 1867 – og siden da er musikken aldrig 
holdt op med at sejle op ad åen. 

Jens Cornelius

Johann Strauss d.y.: Unter Donner und Blitz 
An der schönen blauen Donau

Til gengæld dirigerede han senere sin 
Aladdin-musik ved mange koncerter. 
Den kendte Suite af Aladdin med højde-
punkter fra det store partitur blev dog 
først sammensat af hans forlægger i 
1940, ni år efter Carl Nielsens død. 

Aladdin-suiten er et af de Carl Nielsen-
værker, der har fået størst international 
udbredelse. Musikken er fuld af ekso-
tiske effekter, men først og fremmest 
er den præget af Carl Nielsens humor, 

hans melodiske fantasi og sans for det 
groteske. Suiten begynder med den 
pompøse Orientalsk festmarch. Senere 
kommer en række karakterdanse 
ligesom i Tjajkovskijs ballet Nøddeknæk-
keren. Forskellige folkegrupper træder 
frem, bl.a. en Hindudans med musik i en 
mærkelig skala, og den vilde Negerdans –  
en titel, der var helt gangbar for 100 år 
siden, men som ingen ville benytte i dag. 
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Kokke 
& menu 

Koncertmenu 2019 
Vegetar/vegansk

Koncertbilletten inkluderer kanapéer, 
kransekage og et glas Prosecco.

•
Langtidsbagte jordskokker, 

stegte champignoner og bouillon med 
fermenteret hvidløg.

•
Agurker med frisk ost, modne citroner, 

dild og peberrod.
•

Grillede og glaserede røde beder med tang, 
skovsyre, solbær og rugbrød.

•
Kransekagebomber anno 2019 

af Sweet Valentine.

Kære nytårsgæster
 
Vi er glade for, at vi igen i år serverer 
et smagfuldt supplement til jeres 
koncertoplevelse i form af delikate 
nytårssnacks. Alle snacks er udviklet 
som festlige hapsers, der skal skyde 
det nye år i gang. De er bygget på 
vores bæredygtige principper, da 
vi hos .506 tror på, at vi kan påvirke 
klimaforandringerne ved at tænke mad 
på en ny måde, der giver smagfulde 
madoplevelser uden at skade klimaet – 
hvis vi alle gør tingene lidt anderledes i 
hverdagen, så ser fremtiden lys ud. 
 
Aftenens snacks er udviklet af 
Michellin-kokkene Søren Westh, 
Robert Jacobsson og Lars Thomsen, 
der alle har nogle af verdens førende 
restauranter på deres CV. I dag bruger 
de i fællesskab deres kræfter på at 
skabe bæredygtige madvaner gennem 
madoplevelser af højeste kvalitet, 
der gør en positiv forskel for både 
gæsterne og vores planet.

 
Velbekomme og godt nytår!

.506

Koncertmenu 2019 
Standard

Koncertbilletten inkluderer kanapéer, 
kransekage og et glas Prosecco.

•
Terrin af confiteret and med cremet 

vintergræskar, syltede hyldeblomster og 
pistaciestøv.

•
Langtidsstegt dansk gårdkylling med ansjos-
mayonnaise med tør ost, gremolata og friske 

krydderurter.
•

Sprød tærte med sirligt bagt lyssej med 
emulsion af estragon og en vinaigrette på 

krebs og sherry.
•

Kransekagebomber anno 2019 
af Sweet Valentine.
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Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk

16. & 17. JAN '20 
KONCERTSALEN

LUISI &  
WAGNER
Wagners opera Valkyrien er et episk drama om  
kærligheden mellem sagnhelten Siegmund og Sieglinde,  
der holdes fanget hos den brutale Hunding.  
Oplev tre af vor tids største Wagner-sangere i operaens 1. akt  
under ledelse af Fabio Luisi, som også dirigerer Rued Langgaards 
betagende senromantiske 4. Symfoni.
Solister: Lise Davidsen, sopran – Stephen Gould, tenor – Stephen Milling, bas



DR SymfoniOrkestret

Violin 1
Christina Åstrand
Johannes Søe Hansen
Kern Westerberg
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sophia Bæk
Anja Zelianodjevo
Madara Petersone
Erik-Theodor Danciu
Christine Bernsted
Maj Kullberg

Violin 2
Teresa La Cour
Kirstine Schneider
Monika Malmquist Egholm
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Christian Ellegaard
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Aleksander Kølbel
Rebecka Freij
Andreas Erik Roslund

Bratsch
Dmitri Golovanov
Claus Myrup
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katarzyna Bugala
Alexander Butz
Magda Stevensson
Anna Dahl
Raimund Karlsen Eckertz

Cello
Henrik Dam Thomsen
Jacob La Cour
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Richard Krug
Chul-Geun Park
Christoffer Bergström
Marie Louise Lind

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

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Russell Satoshi Itani

Obo
Kristine Vestergaard
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
August Lange Finkas

Fagot
Sebastian Stevensson
Aksel Kaae Trige

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Ulrik Ravn Jensen
Dominika Piwkowska
Oskar Lejonklo
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
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DR SymfoniOrkestret 
har hvert år siden

budt det nye år velkommen 
med en festlig Nytårsgalla.

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

2011

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Andreas Jul Nielsen

Basun
Kasper Smedegaard Thaarup
Lukas Winther Andersen
Brian Bindner

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher

Pauker
René Felix Mathiesen

Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Tom Nybye
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Karen Skriver Zarganis
Produktionsleder — Trine Heide 
Lydproducer — Claus Due
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Niels Rinder, Per Morten Abrahamsen, Marco Borggreve,
Joonas Kääriäinen
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

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


