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Jukka-Pekka Saraste
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Dirigent

Baiba Skride
Violin

Torsdag 27. februar 2020 kl. 19.30
Fredag 28. februar 2020 kl. 19.30

MØD
MUSIKKEN
27.2. kl. 19.20
1.3. kl. 12.15

kl. 18.30 i koncertsalen
v. Celine Haastrup

Program

Bent Sørensen (f. 1958)
Symfoni nr. 2 – Second Symphony (2016-19), uropførelse
DR-bestilling
I – II – III – IV
ca. 34’

Pause (30’) ca. kl. 20.05

I – Allegro moderato
II – Andante assai
III – Allegro, ben marcato
ca. 26’

Alexander Skrjabin (1872-1915)
Le Poème de l’Extase, opus 54 (1905-08)
ca. 24´
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Sergej Prokofjev (1891-1953)
Violinkoncert nr. 2, g-mol, opus 63 (1935)
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Jukka-Pekka Saraste
& Baiba Skride

Jukka-Pekka Saraste fra Finland er en
af Nordens mest berømte dirigenter.
Han har været chefdirigent for Finlands
Radiosymfoniorkester, Toronto Symfoniorkester, Kölns Radiosymfoniorkester, Det Skotske Kammerorkester
og for Oslo Filharmonikerne, hvor han
i dag er æresdirigent. Han er desuden
kunstnerisk leder af Det Finske Kammerorkester.
Saraste er født i 1956. Han begyndte
karrieren som violinist i Finlands Radiosymfoniorkester og stiftede ensemblet
Avanti, der specialiserer sig i ny musik.
Han er stadig en stor forkæmper for
moderne musik og har uropført utallige
nye værker.
Jukka-Pekka Saraste har modtaget
den finske Sibelius Medalje og er æresdoktor ved Sibelius Akademiet, og han
har indspillet alle Sibelius’ symfonier to
gange. Hans nyeste udgivelse er de ni
symfonier af Beethoven, indspillet med
Kölns Radiosymfoniorkester.

Violinisten Baiba Skride er fra Letland,
født 1981 i en lettisk musikerfamilie.
14 år gammel rejste hun til Tyskland for
at studere, og de seneste mange år har
hun boet i Hamborg.
Det store gennembrud kom i 2001,
da hun vandt Dronning Elisabeth Konkurrencen i Bruxelles. Siden har Baiba
Skride optrådt over hele verden og
været solist med bl.a. Berliner Filharmonikerne, New York Filharmonikerne
og Los Angeles Filharmonikerne. Hun
turnerer også flittigt med sin egen
klaverkvartet, Skride Kvartetten, som
optrådte i Danmark i sidste måned.
Baiba Skride har spillet her i landet
mange gange, og sammen med sin
søster, pianisten Lauma Skride, og Det
Kongelige Kapel uropførte hun i 2011
Hans Abrahamsens Dobbeltkoncert.
Blandt hendes mange indspilninger er
Carl Nielsens Violinkoncert og senest
Bartóks Violinkoncert nr. 2.

DR Symfoniorkestret

Hvert år oplever mere end 100.000
musikelskere magien i den levende,
symfoniske musik med DR Symfoniorkestret. De klassiske Torsdagskoncerter 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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DR Symfoniorkestret har været DR’s
musikalske flagskib siden grundlæggelsen 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.

Bent Sørensen:
Symfoni nr. 2 –
Second Symphony
Bent Sørensen er en af Nordens førende komponister, og hans musik har stor
international opmærksomhed. Så det er
virkelig en markant begivenhed, når DR
Symfoniorkestret i aften uropfører hans
Symfoni nr. 2 – Second Symphony,
der efter tre års arbejde blev færdig i
2019.
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Værket er bestilt af DR Symfoniorkestret sammen med Oslo Filharmonikerne
og Göteborg Symfoniorkester.
Måske bemærker man, at symfonien
har en undertitel på engelsk, Second
Symphony. Det har Bent Sørensen
valgt, fordi den engelske titel dækker
over flere tolkninger. Titlen kan også
forstås som ’efterfølgende symfoni’,
’underordnet symfoni’ eller måske
bare ’endnu en symfoni’. Desuden er
’second’ (på dansk: sekund) navnet på
et musikalsk interval – på et klaver er
det to tangenter, placeret ved siden af
hinanden.
”Af flere ret uforklarlige grunde er det
vigtigt for mig ikke ’bare’ at nummerere
symfonier og dermed markere en
genre, for titler er en del af mine drømme. De drømme, der bliver til musik”,
forklarer Bent Sørensen. ”Og Second
Symphony er afgjort både en titel og
en del af en drøm. Nøjagtigt det samme tænkte jeg, da jeg komponerede
– og nu var jeg selv lige ved at skrive:
den første – Symphony i 1996.”

Bent Sørensen beskriver selv forløbet
af værket sådan:
”Symfoni nr. 2 – Second Symphony er
i fire satser. Den første begynder som
et skrig, hvorefter de følgende satsdele
former et samlet, men sammensat
forløb, hvor der bl.a. dukker spor af de
kommende tre satser op. Hele tiden i
samspil med skriget og dets ekkoer.
Den anden sats er langsom og temmelig melodiøs. Den kom faktisk ud i en
forkortet ’trailer-version’ i 2018 i DR’s
program Deadline.
Tredje sats er en scherzo – myldrende,
rytmisk, med nærmest fysiske, blide og
voldsomme møder, som kærlighedsakter mellem forskellige lag af musikken.”
”Sidste sats er en afskedssang – et
farvel. Et musikalsk skib kommer nærmere for bare at forsvinde. Hvor jeg opfatter de foregående satser som stærkt
nutidige, er der i sidste sats strejf af en
fortid – min fortid. Der kommer et citat
fra min fjerde strygekvartet, Schreie
und Malancholie, og i satsen mærker
jeg også en påvirkning af det faktum,
at min mor gik bort under mit arbejde
på værket. Det er måske det ’farvel’,
jeg skriver i toner.”

Sergej Prokofjev:
Violinkoncert nr. 2
Prokofjev var en fremragende pianist.
Violin spillede han derimod ikke. Så det
er ganske mærkeligt, at nogle af hans
mest personlige værker er skrevet for
violin! I hans to violinkoncerter synger
violinen med en dybt personlig stemme: lyrisk og drømmende, fantasifuld
og fjollet, dynamisk og grotesk.

Som indledning til den fase finder
man hans Violinkoncert nr. 2 fra 1935,
der er i musikalsk familie med hans
populære musikeventyr Peter og Ulven
og balletten Romeo og Julie. Her er
en vidunderlig, skæv charme, hvor
smukke melodier og dansende rytmer
vrides blidt af led, uden at musikken
dog knækker helt.
Koncerten begynder mystisk og ret
dystert med violinen helt alene. Dens
tema er grublende og går i ring. Modsætningen kommer med det næste
tema, som er lyst og poetisk. Der er
altså en helt klassisk kontrast i første
sats, og i løbet af satsen spidser mod-

Fuldstændig anderledes er den lomme
af skønhed og idyl, man hører i 2. sats.
Det kan virke som en naiv drøm – og
er det måske også? Prokofjev udfolder
den skønneste serenade, som bare
gror og gror, imens den drejer sig i nye
retninger og uventede toneartsskift.
En ny dynamik springer ud i 3. sats,
som højst overraskende er i spansk
fandango-rytme – tilsat kastagnetter! – sikkert fordi Prokofjev vidste,
at violinkoncerten skulle uropføres i
Madrid. Også stortrommen er meget
ivrig, og dens håbløse buldren skaber
et forvrænget perspektiv i orkestret.
Prokofjev er en mester i at styre forvrængningen, for som alle store humorister ved han, at godt humør kan være
udtryk for det stik modsatte.
Året efter uropførelsen vendte Prokofjev tilbage til Sovjetunionen. Under
Stalins tyranniske styre blev han skiftevis rost, truet, udnyttet og undertrykt
– og fik aldrig lov til at forlade landet
igen.
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Sergej Prokofjev var født i Rusland og
havde siden revolutionen i 1917 levet
i omrejsende eksil. I begyndelsen af
1930’erne begyndte han at overveje,
om det ville give ham et trygt og
produktivt liv, hvis han vendte tilbage
til Sovjetunionen. Han skrev ligefrem
et manifest om at skabe musik med
”en ny form for enkelhed”, som det var
ønsket i Sovjetunionen.

sætningerne til. Faktisk virker det som
om, violinen mest har lyst til at stikke af
fra dilemmaet.
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Alexander Skrjabin:
Poème de l’Extase
Russisk musiks mest intense fritænker
i 1900-tallets første år var Alexander
Skrjabin – pianist, komponist og storhedsvanvittig fantast. Skrjabin var dybt
optaget af den religiøse retning, der
hedder teosofi, og efterhånden opfattede han sig selv som en messias-figur,
der kunne redde menneskeheden.

befriet handlekraft. Jo stærkere livets
pulsslag og jo hurtigere forventningens
rytmer er, desto tydeligere bliver
sjælen opmærksom på, at den er af
samme stof som Skabelsen selv. Når
Åndens handlinger har opnået sin højeste kulmination og udtømt sin substans
fuldstændigt, vil ekstasens tid komme.”

Skrjabin mente, at menneskets ånd
kunne overvinde alt ondt i universet og
via kunsten forene sig helt konkret med
Gud. Jo længere han kom med sine
tanker, desto mere uvirkelig blev hans
musik. Faktisk er han i sine sene værker, hvor jordforbindelsen er sluppet,
blandt tidens allermest eksperimenterende komponister.

Poème de l’Extase er i én sats, opbygget af små temaer i et flimrende
netværk af farver. Hører man det første
gang, er det nok nemmest bare at stige
på bølgen og lade sig skylle med. Den
stigende ekstase ender med et klokkeringende crescendo i et gevaldigt
skumsprøjt! Men selv om musikken
virker meget sensuel, er det altså ifølge
Skrjabin en ren åndelig ekstase, hans
sanseorgie symboliserer.

I Poème de l’Extase (Digtet om ekstasen) påkalder han kræfter, der er hinsides den fysiske virkelighed. I et digt,
han skrev som baggrund for musikken,
står der:

Skrjabin arbejdede indtil sin død i 1915 på
et storværk med titlen Mysterium, der skul-

Jeg kalder jer til live,
o mystiske kræfter!
Druknet, frygtsomme,
i obskure dybder af skaberånd
Livets skygger, til jer
bringer jeg min lydhørhed
Ved uropførelsen uddybede han, hvordan kunsten kan bringe menneskeheden op på et nyt bevidsthedsplan:
”Digtet om ekstasen er glæden over

le opføres i Himalaya som overgangsritual
til verdens ende.

Jens Cornelius

DR Symfoniorkestret
på P2 & DR2
Lyt til DR Symfoniorkestrets koncerter
på P2, hvor du også kan høre værterne
fortælle om musikken og interviewe
kunstnerne.
Søndag aften inviterer DR2 til koncert i
Koncertsalen – introduceret af Mathias
Hammer.

09

DR2 Klassisk søndage
kl. 19.00 – eller når du har
lyst på dr.dk/tv eller i DR’s
TV-app.

P2 Koncerten torsdage
kl. 19.20 – eller når det passer dig på dr.dk/p2koncerten
eller i DR’s radio-app.

DR Symfoniorkestret
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Violin 1
Johannes Søe Hansen
Christina Åstrand
Kern Westerberg
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Violetta Varo
Per Friman
Tine Rudloff
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Anja Zelianodjevo
Kaya Kato Møller
Charlotte Rafn
Maj Kullberg
Alexander Chiu
Djumash Poulsen
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
Christian Ellegaard
Ida Balslev
Aleksander Kølbel
Peter Andreas Nielsen
Bratsch
Pascal Siffert
Dmitri Golovanov
Alexander Butz
Claus Myrup
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Lilion Anne Soren
Stine Hasbirk Brandt
Katarzyna Bugala

Magda Stevensson
Jákup Lützen
Cello
Henrik Dam Thomsen
Carsten Tagmose
Chul-Geun Park
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Richard Krug
Jacob La Cour
Cansin Kara
Karin Dalsgaard
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
Astrid Bjelland
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani
Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller
Klarinet
Johnny Teyssier
August Lange Finkas
Klaus Tönshoff
Thomas Lund Jensen

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike
Britta Cortabarria
Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Oskar Lejonklo
Dominika Piwkowska
Anna Nygård Lingdell
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
Einar Öhman
Ludwig Hjortenhammar

Med forbehold for ændringer.
Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.

Tuba
Thomas Andre Røisland
Harpe
Zachary James Hatcher
Berit Spælling
Tasteinstr.
Per Salo
Pauker
René Felix Mathiesen
Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Mads Hebsgaard Andersen
Oliver Kragelund
Klaes Nielsen

DR Symfoniorkestret
gav i sidste måned

4

koncerter på De Kanariske Øer

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniorkestret

11

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen
Kasper Toftgaard Knudsen

Basun
Kasper Smedegaard Thaarup
Lucas Jamin Tiefenthaler
Thomas Dahlkvist

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/P8 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Curt Kollavik Jensen
Produktionsleder — Milena Nielsen
Lydproducer — Bernhard Güttler
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Felix Broede, Marco Borggreve
Tryk — Bording Danmark A/S

drkoncerthuset.dk

