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23.1. kl. 19.20
26.1. kl. 12.15                                                                                                                

kl. 18.30 i koncertsalen 
v. Mathias Hammer

MØD
MUSIKKEN

DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Christina Åstrand

Juanjo Mena
Dirigent

Jean-Guihen Queyras
Cello

Torsdag 23. januar 2020 kl. 19.30 
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Niels W. Gade (1817-90)
I højlandene, opus 7 (1844), skotsk ouverture

      ca. 9’

Antonín Dvořák (1841-1904)
Cellokoncert, h-mol, opus 104 (1894-95)

I – Allegro
II – Adagio, ma non troppo

III – Finale. Allegro moderato

       ca.42’

Pause (30’) ca. kl. 20.30

Franz Schubert (1797-1828)
Symfoni nr. 9, C-dur, D944 (1825-26), ‘Den store’ 

I – Andante – Allegro ma non troppo
II – Andante con moto

III – Scherzo. Allegro vivace. Trio
IV – Allegro vivace

       ca.48’

Program
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Junajo Mena 
& Jean-Guihen Queyras

DR SymfoniOrkestret elsker at have 
den baskisk-spanske dirigent Juanjo 
Mena på besøg. Siden sin første 
optræden i DR Koncerthuset for otte år 
siden har han givet koncert her mindst 
en gang om året. Senest i april, hvor 
han dirigerede musik af Sjostakovitj  
og Britten.

Juanjo Mena er født i 1965, uddannet i 
sin baskiske fødeby Vitoria og i Madrid. 
Fra 2011 til 2018 var han chefdirigent 
for BBC Filharmonikerne. I dag er 
han 1. gæstedirigent for Spaniens 
Nationalorkester og kunstnerisk 
leder af Cincinnati May Festival i USA 
– og rejser i øvrigt verden rundt på 
invitation fra utallige orkestre. Han har 
bl.a. dirigeret Berliner Filharmonikerne 
og store amerikanske orkestre som 
New York Filharmonikerne, Boston 
Symfoniorkester og Los Angeles 
Filharmonikerne. På trods af rejseriet 
har han stadig sit hjem i Baskerlandet, 
hvor han er født og opvokset.

Jean-Guihen Queyras fra Frankrig 
er en af verdens mest nytænkende 
cellister. Hans musikalske interesser 
spænder meget bredt – fra barok-
musik på historiske instrumenter og 
til de traditionelle standardværker 
og nutidsmusikken af i dag. At han 
behersker alle områderne, har han 
bevist som verdensomrejsende solist 
og på sine mange fremragende 
indspilninger. 

Jean-Guihen Queyras er 52 år. I mange  
år var han solocellist i det parisiske 
avantgardeorkester Ensemble 
 intercontemporain, ledet af kompo-
nisten Pierre Boulez, der var en slags 
mentor for ham. I dag fordeler han sin 
tid mellem kammermusik og orkester-
koncerter.

Han har indspillet Dvořáks cello-
koncert med Prag Philharmonia og 
Dvořáks klavertrioer med violinisten 
Isabelle Faust og pianisten Alexander 
Melnikov. Han bor i den sydtyske by 
Freiburg, hvor han er celloprofessor 
ved konservatoriet.
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DR SymfoniOrkestret

DR SymfoniOrkestret har været DR’s
musikalske flagskib siden grund-
læggelsen i 1925. I selskab med 
orkestrets106 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.
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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Niels W. Gade: 
I højlandene 
  

Niels W. Gade fra København 
nåede toppen af det internationale 
klassiske musikliv, og det gjorde han 
i en meget ung alder. I 1843 blev 
hans 1. symfoni opført i Leipzig af 
Felix Mendelssohn, tidens nok mest 
berømte musikpersonlighed. Snart 
blev Gade assistent for Mendelssohn 
og lærte hurtigt at skrive i den stil, der 
var mest populær i Leipzig – nemlig 
Mendelssohns stil. Allerede året efter 
præsenterede 27-årige Gade sin  
2. symfoni og en koncertouverture,  
I højlandene.

Ouverturen er inspireret af Skotland, 
ligesom det er tilfældet med Gades 
gennembrudsværk Efterklange af 
Ossian og Mendelssohns ouverture 
Hebriderne. I modsætning til 
Mendelssohn havde Gade dog ikke 
selv været i Skotland. Han måtte nøjes 
med at drømme om det spændende 
land med den barske natur. 

I højlandene har ikke nogen egentlig 
handling, men der er forskellige 
’skotske’ virkninger i musikken. F.eks. 
en figur med såkaldt lombardisk 
rytme, der er karakteristisk for skotsk 
folkemusik. Det er et kort, betonet 
slag, efterfulgt af et længere ubetonet 
slag – og det er præcis, hvad man 
hører i ouverturens allerførste toner, 
spillet af klarinetter og bratscher.

Ouverturens indledning er farvet 
af dæmpede, mørke instrumenter. 
Temaet er meget melodiøst, nærmest 
som en folkesang. Så kommer et 
afsnit i marchrytme, som var det en 
klan af højlændere, der stolt kommer 
vandrende. Gade laver endda en 
sækkepibe-efterligning ved at lade en 
grundtone blive hængende henover 
melodien, ligesom det lyder på en 
sækkepibe. 

Derefter følger den hurtige hoveddel 
af ouverturen. Her er der ikke så 
tydelige skotske effekter, men mod 
slutningen hører man nogle herlige 
messingsignaler, der kan fortolkes 
som friske, stærke mænd med horn  
i bæltet.

Med ouverturen beviste Gade endnu 
engang, at han til fulde opfyldte 
de ønsker og krav, man havde i 
musikbyen Leipzig: teknisk ekspertise 
og klassisk smag, tilsat et spændende 
element af noget ukendt og nordisk. 
Gade var godt på vej til at blive 
det største danske musiknavn på 
kontinentet i 1800-tallet.

Gade dirigerede selv 
uropførelsen i Leipzig 

1844. Ouverturen blev 
enormt populær – i Gades 

levetid blev den spillet 
mindst 225 gange rundt 

om i Europa.
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Antonin Dvořák fra Bøhmen skrev 
sin cellokoncert i 1894-95. På den 
tid boede han i New York, hvor 
han var blevet headhuntet som 
konservatoriedirektør.

Idéen om en cellokoncert havde 
rumsteret længe, fordi den tjekkiske 
cellist Hanuš Wihan havde bedt ham 
komponere en. Men Dvořák mente 
ikke, det kunne lade sig gøre. ”Celloen 
er ikke velegnet som soloinstrument”, 
sagde Dvořák. ”Den vræler i toppen 
og mumler i det dybe leje”. 

Først da hans amerikanske kollega 
Victor Herbert skrev en cellokoncert, 
blev han overbevist. Dvořák hørte to 
opførelser af Herberts værk og lånte 
partituret med hjem for at nærstudere 
det. Og så skiftede han mening.

”Jeg er stadig forbløffet over at jeg har 
kastet mig ud i sådan noget”, skrev 
Dvořák til en ven, da han arbejdede 
på cellokoncerten, ”men jeg kan 
ikke nægte, at dette værk giver mig 
stor fornøjelse.” Dvořáks berømte 
mentor, Brahms, blev ramt af samme 
forbløffelse, da han så Dvořáks nye 
partitur. ”Hvorfor i alverden vidste 
jeg ikke, at man kunne skrive en 
cellokoncert sådan? Havde jeg vidst 
det, ville jeg selv have skrevet en for 
længe siden.”   

Cellokoncerten blev samtidig et 
stykke privat mindemusik for Dvořáks 
svigerinde Josefina, der havde været 
hans ungdoms kærlighed. Hun blev 
alvorligt syg, mens Dvořák boede i 
New York, og i cellokoncerten tænker 
han på hende. Andensatsen rummer 
et citat fra Dvořáks sang Lad mig være 
alene i mine drømme (fra hans opus 
82), som Josefina holdt specielt meget 
af. Den hører man halvvejs inde i 
satsen, præsenteret af klarinetterne. 
Og to steder i 3. sats henvender en 
soloviolin sig til celloen – er det to 
menneskestemmer i en lidenskabelig 
samtale?

Da Dvořák efter nogle år vendte 
hjem til Bøhmen, var Josefina 
død. Undtagelsesvist fik det ham 
til at ændre i den ellers færdige 
cellokoncert. Hans hyldest til Josefina 
skulle understreges endnu mere. 
Derfor lader han hendes yndlingssang 
dukke op igen i 3. sats, lige inden 
afslutningen. 

”Satsen dør ud, som en langsom 
udånding, og celloen toner bort. Så 
følger et crescendo, der afrundes 
stormfuldt af hele orkestret”, 
forklarede Dvořák. Et musikalsk clou, 
og en gribende afslutning, som han 
med rette var meget stolt over.

Antonín Dvořák: 
Cellokoncert
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08
Franz Schubert: 
Symfoni nr. 9

I flere af sine sidste værker folder 
Schubert musikken ud i kæmpeformat, 
og i hans 9. symfoni er det som om  
hele den wienerklassiske stil kulminerer.  
Schubert udvider ikke bare propor-
tionerne, men også tidsbegrebet for et 
symfonisk forløb. En fuld klokke time 
varer denne store symfoni. 

Den langsomme indledning er så 
bredt anlagt, at der ikke er tvivl om, at 
Schubert arbejder i største målestok. Vil 
det sædvanlige, kvikke allegro-tempo, 
som man plejer at høre i en førstesats, 
overhovedet vise sig? Jo – det kommer, 
og satsens hoveddel får karakter af en 
hurtig, mangetydig march.

De fire satser i symfonien er nogenlunde  
lige lange. Også det er usædvanligt. 
I 2. sats mødes folkemusik og sørge-
march på en grovkornet måde, der 
minder om de dødsangste symfonier 
af Mahler trekvart århundrede senere. 
Og 3. sats, som normalt er en hurtig 
opkvikker, bliver her en lige så stor 
konstruktion som en førstesats. 

Schubert forskubber symfoniens 
tyngdepunkt, så det er sidste sats, der 
er den mest indholdsrige. I stedet for 
at være en slutspurt er fjerdesatsen 
et maratonløb på ikke færre end 1154 
takter! Med manisk energi piskes vi 
gennem sære toneartskift, mens den 
strålende C-dur hele tiden er i sigte 
som mål. 

Midtvejs i satsen præsenterer 
Schubert et tema i træblæserne, der 
mistænkeligt lyder som Beethovens 
berømte Ode til glæden. Det er både 
en hilsen til den store mester og et 
signal om, at Schubert kan klare sig  
på egen hånd. For her gælder det ikke 
Beethovens evindelige kampe, men 
glæden ved at være i lyset og glæden 
ved at spise af livet i store bidder. 

Desværre fik Schubert aldrig selv  
hørt symfonien. Han forærede parti-
turet til Musikverein i Wien, men 
orkestret mente ikke, at det var muligt 
at opføre en symfoni af den størrelse. 
Først ti år efter at stakkels Schubert 
i 1828 var død, 31 år gammel, skete 
der noget, da Felix Mendelssohn og 
hans virtuose Gewandhaus Orkester 
opførte symfonien for første gang 
nogensinde. Men der skulle en del 
flere opførelser til, før den havde 
fået etableret sin status som en af 
1800-tallets på alle måder største 
symfonier.

Jens Cornelius

Også Schuberts kortere 
Symfoni nr. 6 står i C-dur; 
derfor kaldes Symfoni nr. 
9 (især i engelsktalende 

lande) for ’den store’.



Når aftenens koncert klinger ud, gør 
DR SymfoniOrkestrets musikere sig 
klar til at pakke instrumenterne ned til 
årets første udlandsturné. På mandag 
rejser orkestret sammen med Juanjo 
Mena til De Kanariske Øer, hvor de er 
inviteret til at give fire koncerter ved 
den internationale Festival de Música 
de Canarias.

Med som gæstekunstnere på turnéen 
er den engelske klarinettist Mark 
Simpson og aftenens cellosolist Jean-
Guihen Queyras, og på programmet 
til alle fire koncerter er musik af Carl 
Nielsen foruden denne koncerts 
værker af Niels W. Gade, Dvořák og 
Schubert.

Blandt de øvrige optrædende på 
dette års Festival de Música de 
Canarias er navne som Pinchas 
Zukerman, Mitsuko Uchida og Arcadi 
Volodos og orkestre som Philharmonia 
Orkestret og Gustav Mahler Chamber 
Orchestra.

DR P2 sender turnéens første koncert 
fra Las Palmas i P2 Koncerten 4. februar  
kl. 19.20 med Mathias Hammer som 
vært og reporter.

Orkester på farten 
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DR SymfoniOrkestret
Violin 1

Christina Åstrand

Soo-Jin Hong

Kern Westerberg

Jan Leif Rohard

Anders Fog-Nielsen

Helle Hanskov Palm

Sarah Jillian McClelland

Tine Rudloff

Sabine Bretschneider-Jochumsen

Sophia Bæk

Trine Yang Møller

Anja Zelianodjevo

Madara Petersone

Maj Kullberg

Kirstine Schneider

Kirstine Futtrup

Violin 2

Teresa La Cour

Gunvor Sihm

Monika Malmquist Egholm

Bodil Kuhlmann

Julie Meile

Line Marie Most

Morten Kjær Dulong

Anne Marie Kjærulff

Stanislav Igorevich Zakrjevski

Christian Ellegaard

Benedikte Pontoppidan Thyssen

Ida Balslev

Aleksander Kølbel

Rebecka Freij

Bratsch

Dmitri Golovanov

Alexander Butz

Claus Myrup

Gunnar Lychou

Carina Andersson

Kristian Scharff Fogh

Astrid Christensen

Katrine Reinhold Bundgaard

Lilion Anne Soren

Katarzyna Bugala

Magda Stevensson

Jakup Lützen

Cello

Henrik Dam Thomsen

Soo-Kyung Hong

Carsten Tagmose

Chul-Geun Park

Birgitte Øland

Johan Krarup

Richard Krug

Christoffer Bergström

Jacob La Cour

Wiebke Vestergaard

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

Mikael Beier

Russell Satoshi Itani

Obo

Eva Steinaa

Kristine Vestergaard

Ulrich Trier Ortmann

Sven Buller
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Klarinet

Johnny Teyssier

August Lange Finkas

Klaus Tönshoff

Fagot

Audun Halvorsen

Dorte Bennike

Aksel Kaae Trige

Horn

Lasse Luckow Mauritzen

Einar Ôhman

Dominika Piwkowska

Oskar Lejonklo

Jakob Arnholtz

Trompet

Michael Frank Møller

Karl Husum

Andreas Jul Nielsen

Basun 

Lucas Tiefenthaler

Brian Bindner

Thomas Dahlkvist 

Tuba

Thomas Andre Røisland

Pauker

Rene Mathiesen

Patric Raab

Percussion

Gert Skød Sørensen

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniOrkestret

DR SymfoniOrkestret 
giver i slutningen af januar

koncerter på  
De Kanariske Øer

4

Med forbehold for ændringer. 

Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Curt Kollavik Jensen
Produktionsleder — Jakob Helmer Mørck
Lydproducer — Bernhard Güttler
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Kim Matthäi Leland, Michal Novak, 
Marco Borggreve, Tine Rudloff
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


