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Program

Joseph Haydn (1732-1809)
Symfoni nr. 82, ’Bjørnen’ (1786)

I – Vivace assai
II – Allegretto

III – Menuet – Trio
IV – Finale: Vivace

  ca. 25’

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91)
Sinfonia concertante for violin, bratsch og orkester, Es-dur, KV 364 (1779)

I – Allegro maestoso
II – Andante
III – Presto

  ca. 33’

Pause (30’) ca. kl. 20.30

Peter Tjajkovskij (1840-93)
Symfoni nr. 4, f-mol, opus 36 (1877-78)

I – Andante sostenuto – Moderato con anima –  
Moderato assai,quasi andante – Allegro vivo 

II – Andantino in modo di canzona
III – Scherzo: Pizzicato ostinato. Allegro

IV – Finale: Allegro con fuoco

  ca. 44´
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Alexander Vedernikov 
& DR SymfoniOrkestret

Den russiske dirigent Alexander 
 Vedernikov er chefdirigent for Det 
 Kongelige Kapel. Han er desuden 
 netop tiltrådt posten som musikchef  
for Skt. Petersborgs historiske opera- 
hus Mikhailovskij Teatret. 

Han er 55 år, født i Moskva, og har 
 tidligere været chefdirigent for Bolsjoj 
Teatret i Moskva og for Odense Symfoni - 
orkester. Vedernikov har optrådt over 
hele verden og også givet adskillige  
koncerter som gæstedirigent for 
DR Symfoni Orkestret. Han har dirigeret  
opera på La Scala i Milano og  Metro - 
politan Operaen i New York og optrådt 
med verdensberømte orkestre som 
London Filharmonikerne, Dresden  
Statskapel og Skt. Petersborg  Fil harmo - 
nikerne. 

Man kan høre Alexander Vedernikov på 
en lang række albums med russisk  musik,  
bl.a. Tjajkovskijs Nøddeknækkeren,  og 
med den legendariske pianist Martha  
Argerich har han indspillet Sjostakovitjs 
Klaverkoncert nr. 1.

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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Den japanske violinist Daishin 
Kashimoto er 1. koncertmester for 
Berliner Filharmonikerne. Altså 
førende violinist i verdens nok bedste 
symfoniorkester. Det er en stilling, der 
kræver helt særlige musikalske evner, 
både som solist og medspiller.

Han er 40 år gammel og har hele sit liv 
haft en international tilværelse: født 
i London, opvokset i Tokyo og i New 
York, hvor han som bare syvårig blev 
optaget på konservatoriet Juilliard 
School of Music. Som 11-årig flyttede 
han til Lübeck for at studere, og som  
20-årig blev han elev af Rainer Kussmaul,  
fhv. koncertmester for netop Berliner 
Filharmonikerne. I 2009 fik Kashimoto 
så sin gamle lærers stilling i Berlin. 

Daishin Kasimoto har også en karriere 
som solist, og han har indspillet en  
række fremragende albums, bl.a. Brahms’  
violinkoncert og alle Beethovens violin-
sonater.

Den israelske bratschist Amihai Grosz 
er 1. koncertmester for bratschgruppen 
i Berliner Filharmonikerne, dvs. at 
han er orkestrets førende bratschist 
og den musiker, der tager sig af 
bratschsoloerne.

Han er 40 år, født i Jerusalem og 
uddannet i Israel og Tyskland. I 1996 
var han med til at stifte Jerusalem 
Strygekvartet, men han stoppede i 
kvartetten, da han i 2010 flyttede til 
Berlin for at blive koncertmester.

Amihai Grosz optræder også som 
kammermusiker, bl.a. i en strygeoktet 
bestående af kolleger fra Berliner 
Filharmonikerne, og han har været 
solist med Daniel Barenboims to 
orkestre, Berlins Statskapel og West-
Eastern Divan Orkestret.

Han spiller på en usædvanligt sjælden 
bratsch, faktisk en af de ældste i 
verden, bygget helt tilbage i 1570. Den 
er udlånt til ham på livstid af en privat 
samler.

Daishin Kashimoto
& Amihai Grosz
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Joseph Haydn: 
Symfoni nr. 82, Bjørnen

Haydn modtog i 1786 en bestilling 
på at skrive seks symfonier til en 
koncertforening i Paris. Foreningen 
hed ’Concert de la Loge Olympique’ 
og afholdt luksuriøse koncerter for 
velhavende franske musikelskere. Man 
rådede over et ekstra stort orkester, og 
det udnyttede Haydn til at komponere 
for sin hidtil største besætning.

Symfonien har en fanfareagtig 
begyndelse i 1. sats, der lægger ud 
med kraftige signaler. Haydn formår 
at anvende de korte signalmotiver til 
en meget dynamisk sats. Musikken 
er fortættet og uden døde punkter – 
Haydns elev Beethoven lærte meget 
af det! – for Haydn var suveræn til 
aldrig at spilde mulighederne. Ud af 
det enkle materiale skaber han mange 
overraskelser og kunstfærdigheder, der 
altid præsenteres med overskud – og 
et listigt smil. Man må hænge på, med 
spidse ører, for at få alle detaljerne med!

2. sats er et pusterum i tilsyneladende 
enkel stil. Satsen er opbygget som 
’tema med variationer’. Men på den 
usædvanlige måde, at man først hører 
to temaer – og derefter variationer af de 
to temaer på skift.

3. sats er en menuet, præget af Haydns  
hang til komik. Både i 2. og 3. sats  
foregår humoren bl.a. ved efterlig ninger 
af folkemusik og spillemandsmelodier, 
og det kommer til fuld udfoldelse i 4. sats.  

Det er på grund af 4. sats, at symfonien 
i Frankrig fik tilnavnet Bjørnen. 

Allerede året efter uropførelsen blev 
4. sats udgivet for klaver med titlen 
Bärentanz (Bjørnedans). Det var ikke 
Haydns egen idé, men klaverstykket 
bredte sig hurtigt, og i løbet af 1800- 
tallet begyndte man også at kalde 
orkesterfinalen for Bjørnedans. Derfra 
var der ikke så langt til værktitlen Bjørnen,  
der korresponderede fint med tilnavnet 
til Haydns Symfoni nr. 83, Hønen.

Associationen er ikke så tosset, for 
stilen minder om den slags musik, 
man kunne høre på en gammeldags 
markedsplads, hvor bjørnetæmmere 
lod deres lænkede bjørne ’danse’ til 
musik. Det er super iørefaldende – og 
at den slags bondsk musik dukker 
op i finalen af en meget kunstfærdig 
symfoni er typisk for Haydns endeløse 
skaberglæde og evne til at overraske.

Allerede året efter uropførelsen 
udkom Parisersymfonierne i 

flere forskellige nodeudgaver 
og blev vidt udbredt. På den 
måde var de kraftigt med til 

at gøre Haydn til tidens mest 
berømte komponist. 
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Joseph Haydn: 
Symfoni nr. 82, Bjørnen

Wolfgang Amadeus Mozart: 
Sinfonia concertante 

Mozart overgår sig selv i sin Sinfonia 
concertante. Det må han selv have 
været klar over, da han som 24-årig 
skrev musikken. Ingen af hans 300 
foregående værker når så langt 
omkring, er så perfekt formet og er så 
personlig musik som dette værk. 

Mozarts Sinfonia concertante er en 
dobbeltkoncert for violin og bratsch. 
Det er også navnet på selve genren, 
for en ’sinfonia concertante’ er en 
instrumentalkoncert med mere end én 
solist. Den slags var meget populært på 
Mozarts tid, især i Paris, hvad Mozart 
oplevede, da han kom til byen i 1778. 
Her skrev han sin dobbeltkoncert for 
fløjte og harpe, og året efter skrev han 
både en koncert for tre klaverer og 
sin Sinfonia concertante for violin og 
bratsch.

Der er et vidunderligt fællesskab 
mellem de to solister og også mellem 
solisterne og orkestret. For en gangs 
skyld er bratschen – strygernes ’evige 
toer’ – ligestillet med den evige 
primadonna, violinen. Mozart skaber 
også ligestilling i orkestret ved at dele 
bratschgruppen i to, og på den måde 
får han nye klanglige dybder frem. 

Men frem for alt er det de tematiske 
idéer, der virker så stærkt, og 
andensatsen er måske Mozarts 
allerbedste langsomme sats. En 
indadvendt stund, hvor de to solister 
forener sig i melankoli, ledsaget af 
urovækkende svar fra orkestret. Det er 
både hårrejsende og dybt gribende – 
og faktisk helt ude af stilen at lave en 
tragisk sats i den ellers ’underholdende’ 
genre sinfonia concertante. 

Hvorfor denne mørke stund i mol? Hvis 
det bygger på en personlig oplevelse, 
kunne det være Paris-rejsens dystre 
side: Mozarts mor døde, mens familien 
opholdt sig i Paris. Og undervejs på 
rejsen forelskede Mozart sig vildt i 
sangerinden Aloysia Weber – men blev 
afvist. Om det har noget med musikken 
at gøre er kun gætteri, for der eksisterer 
ikke et eneste ord af Mozart om sagen. 
Og sorgen kommer da i hvert fald under 
kontrol, for som afslutning får vi en 
finale med rytmer som i en folkedans. 
Smittende og udadvendt, helt modsat 
mellemsatsens tragedie.
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”Skæbnen er uundgåelig. Man kan 
aldrig undslippe den.” Sådan beskrev 
Tjajkovskij indholdet i sin Symfoni 
nr. 4. En symfoni, der stammer fra 
hans rædselsår 1877, hvor han var 
på selvmordets rand, dels på grund 
af økonomiske problemer, dels af 
angst for at få sin hemmeligholdte 
homoseksualitet afsløret. 

Halvvejs gennem arbejdet med 
symfonien forsøgte han at gifte sig 
med en ung kvinde, der var forelsket i 
ham, men han indså hurtigt, at idéen 
var en katastrofe. Ægteskabet gav 
begge parter et nervesammenbrud, og 
Tjajkovskij nærmest flygtede til Italien 
for at komme sig. Her arbejdede han 
videre med symfonien. 

”Aldrig før har et orkesterværk kostet 
mig så store anstrengelser, men på den 
anden side har jeg heller aldrig følt 
så stærkt for nogen af mine værker”, 
skrev han til sin mæcen, Madame von 
Meck. Det var overfor hende, at han 
afslørede symfoniens program om den 
uundgåelige skæbne.

Skæbnen har sit eget tema i symfonien. 
Man hører det i musikkens allerførste 
takter, spillet af messingblæserne, så 
alt må bøje sig for den vældige magt. 
Flere gange i satsen retter musikken 
sig op igen, men hver gang vender 
skæbnemotivet tilbage. Det er en af 
Tjajkovskijs mest dramatiske satser 
overhovedet.  

Anden sats reflekterer over gamle 
minder, både triste og glædelige. En 
landlig, barnlig nostalgi gør satsen 
mindst lige så bitter som sød. Tredje 
sats er tankeflugten, en række billeder, 
der farer hastigt forbi uden at samle sig. 
Tjajkovskij sætter opfindsomt strygerne 
til at spille uden bue, så den hektiske 
knipsen bliver udtryk for rastløshed og 
usammenhængende iver.
 
I sidste sats beskriver Tjajkovskij, 
hvordan glæden må og skal tilbage-
erobres. Satsen er bygget over en 
russisk folkemelodi, Se den lille birk der 
står på marken, som Tjajkovskij folder 
ud med stort teatralsk talent. Alene den 
hastige fanfare, der indleder satsen, er 
en af symfoniens flotteste passager.

”Sig ikke, at alt i verden er trist! Enkle, 
men stærke glæder findes. Livet er 
alt i alt tåleligt.” Tjajkovskij genfandt 
livsviljen på trods af, at skæbnemotivet 
også i finalen tvinger sig ind og ikke er 
til at slippe af med.

Tjajkovskij lod bevidst 
’skæbnemotivet’ i symfonien 

minde om den berømte 
indledning på Beethovens 

Skæbnesymfoni, Symfoni nr. 5.

Jens Cornelius

Peter Tjajkovskij: 
Symfoni nr. 4

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
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Violin 1

Soo-Jin Hong

Johannes Søe Hansen

Elna Carr

Jan Leif Rohard

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

Kern Westerberg

Violin 2

Teresa La Cour

Kirstine Schneider

Monika Malmquist Egholm

Julie Meile

Line Marie Most

Morten Kjær Dulong

Anne Marie Kjærulff

Andrea Rebekka Alsted

Stanislav Igorevich Zakrjevski

Christian Ellegaard

Benedikte Pontoppidan Thyssen

Ida Balslev

Aleksander Kølbel

Rebecka Freij

Bratsch

Dmitri Golovanov

Gunnar Lychou

Kristian Scharff Fogh

Astrid Christensen

Katrine Reinhold Bundgaard

Stine Hasbirk Brandt

Katarzyna Bugala

Alexander Butz

Magda Stevensson

Anna Dahl

Naja Helmer Madsen

Ida Speyer Grøn

Cello

Soo-Kyung Hong

Carsten Tagmose

Richard Krug

Vanja Maria Louro

Birgitte Øland

Johan Krarup

Peter Morrison

Chul-Geun Park

Nina Dolgintseva

Jacob La Cour

Kontrabas

Joel Gonzalez

Pedro Vares de Azevedo

Einars Everss

Michal Stadnicki

Michael Rossander Dabelsteen

Henrik Schou Kristensen

Ditlev Damkjær

Mads Lundahl Kristensen

Fløjte

Anna Nykvist

Mikael Beier

Russell Satoshi Itani

Obo

Eva Steinaa

Ulrich Trier Ortmann

DR SymfoniOrkestret
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drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

DR SymfoniOrkestret  
består i øjeblikket af musikere af

forskellige nationaliteter.
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Klarinet

August Lange Finkas

Klaus Tönshoff

Fagot

Audun Halvorsen

Sebastian Stevensson

Horn

Lasse Luckow Mauritzen

Ulrik Ravn Jensen

Dominika Piwkowska

Oskar Lejonklo

Henning Hansen

Jakob Arnholtz

Trompet

László Molnár

Karl Husum

Andreas Jul Nielsen

Basun

Kasper Smedegaard Thaarup

Lukas Winther Andersen

Thomas Dahlkvist

Tuba

Thomas Andre Røisland

Pauker

René Felix Mathiesen

Percussion

Gert Skød Sørensen

Jakob Weber Egholm
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drkoncerthuset.dk

Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Curt Kollavik Jensen
Produktionsleder — Henrik Overgaard Kristensen
Lydproducer — Preben Iwan
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen, 
Per Morten Abrahamsen, Marco Borggreve, Daisuke Akita, Felix Rettberg
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


