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Anton Bruckner (1824-96)
Symfoni nr. 4, Es-dur (1874; 1878-80 version)

I – Bewegt, nicht zu schnell

II – Andante, quasi allegretto

III – Scherzo: Bewegt  – Trio: Nicht zu schnell. Keinesfalls schleppend

IV – Finale: Bewegt, doch nicht zu schnell

    

    ca. 1 time og 10 min. (uden pause)

´

Program

VIS HENSYN I DR KONCERTHUSET

· Dæk mund og næse, hvis du er nødt til at hoste eller nyse
· Host eller nys ikke i hænderne, men i albuebøjningen eller brug et 
  engangslommetørklæde

Pssst… Ved at hoste lydløst medvirker du også til at give den bedste lydoplevelse for både publikum og radiolyttere
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Kære publikum

Et orkesters fornemste opgave er at 
formidle den levende musik til publi-
kum. Vi spiller ikke for os selv, ikke for 
komponisten, men for publikum – for at 
videregive den svimlende, vidunderlige 
oplevelse af musik, der bevæger os, for-
andrer os, giver os nye erfaringer. Så kan 
en verdensomspændende pandemi, der 
får alle til at gå i dækning, godt give et 
ordentligt stød for boven. Men orkestrets 
musikere har holdt ud, og nu er vi klar til 
den nye sæson, hvor vores fornemste 
målsætning vil være at holde fanen højt, 
og være med til at sikre at musikken 
stadig lever iblandt os.

I går og i dag skulle DR Symfoniorkestret 
og Fabio Luisi have spillet ved Schleswig-
Holstein Festivalen. Festivalen blev, som 
så mange andre, skåret ned til et mini-
mum, og vi blev i Danmark. Vi har i stedet 
taget én af de aflyste symfonier fra sidste 
sæson på programmet: Bruckners 4. 
symfoni, som vi også senere i sæsonen 
skal spille i Elbphilharmonien i Hamburg 
med Fabio Luisi. Bruckner står Luisis 
hjerte nær, og vi har stort set haft en af 
hans symfonier på programmet i hver 
sæson. Det er en komponist, som flere 
og flere får øjnene op for – hans tyngde 
og ro, hans lidenskab og særegent op-
byggede universer passer stadig godt 
ind i vores mangefacetterede, splintrede 
verden og giver os et indblik i den sæl-
somme verden, der også findes under 
den flimrende hverdag.

Jeg håber, I vil nyde denne koncert og 
mange andre i den nye sæson. Mere 
end nogensinde før har musikken vist 
sin evne til at samle os, så lad os mødes 
her i salen eller foran radioen i den kom-
mende og udfordrende tid.

Kim Bohr, 
Chef for den levende musik, 
Koncerthuset og P2/P8
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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 fra denne sæson 
overtager han posten som chefdirigent 
for Dallas Symfoniorkester. Men han 
fortsætter hos DR Symfoniorkestret, hvor 
han har forlænget sin kontrakt til 2023.

”Anton Bruckner er en af mine yndlings-
komponister”, siger Fabio Luisi. ”Han har 
et meget personligt tonesprog. Bruckner 
er altid oprigtig, altid ægte. Også når 
han er naiv – hvad han nogle gange er 
– for i sammenhængen får hans næsten 
barnlige melodier en ufattelig dybde. 
Jeg bliver lige fascineret hver gang, jeg 
dirigerer en af hans symfonier.”

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 Symfonior-
kestret. 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.
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Anton Bruckner: 
Symfoni nr. 4

Er det et hornsignal, der kalder ridderne 
til jagt – eller Vorherre, der kalder på sin 
ydmyge tjener? Eller er det måske ikke 
andet end spiren til en symfoni? 

Begyndelsen på Bruckners 4. symfoni 
med det magiske hornsignal har i hvert 
fald gjort symfonien til Bruckners mest 
populære. Ikke mange symfonier læg-
ger ud med at få publikums nakkehår til 
at stritte efter fire takter!

Med til symfoniens popularitet hører 
også, at den ’kun’ varer en god times 
tid, og det er ikke specielt langt i 
Bruckner-sammenhæng. Symfonien 
er dog stor nok til at give fornemmel-
sen af at blive opløftet til en anden 
verden. Det er noget, Bruckners musik 
ofte evner. De lange, rummelige satser 
opbygger deres helt egen verden, som 
er svær at konkretisere. Bruckners 4. 
symfoni udgør sit eget univers.

Første sats sitrer af forventninger, og 
det kæmpemæssige format vokser til 
flere klimakser. Den såkaldte ’Bruckner-
rytme’ (to lange toner og en triol) 
gennemsyrer symfonien og slynges 
ud i værket, kort efter at hornsignalet 
er blevet spillet første gang. I messing-
blæserne tordner Bruckner-rytmen 
frem og får det til at lyde som en sty-
rende magt, man ikke skal modsætte 
sig, men gøre sig værdig til at blive 
ledet af.

2. sats overrasker med sin delikate, 
dæmpede orkestrering og statiske 
atmosfære. Satsen domineres af to 
temaer: først en sørgemarch, der spilles 
af celloerne og virker som en variant af 
hornkaldet fra 1. sats. Så et andet tema, 
der spilles af bratscherne. Tiden står 
stille, når bratschtemaet folder sig 
ud nærmest improviseret over et 
pizzicato-akkompagnement fra de 
øvrige strygere.

3. sats er fuld af raspende messingblæ-
sere og smældende rytmer, der på en 
helt abstrakt måde opbygger en tår-
nende storhed. Som kontrast hører man 
et fredeligt mellemafsnit, der klinger 
idyllisk af folkemusik.

I finalen binder Bruckner alle trådene 
sammen. Satsens hovedtema bryder 
igennem som en sammensmeltning af 
hornsignalet og Bruckner-rytmen fra 
1. sats, og gennem et langt forløb 
bevæger man sig gennem mindelser 
af motiverne fra de foregående satser. 
Satsen rundes af ved at blive hægtet 
sammen igen med hornsignalet fra 
begyndelsen. Cirklen er sluttet.

Bruckner var ikke ret god til at promo-
vere sine egne værker, og for at gøre 
symfonien mere spiselig blev han over-
talt af en ven til at forklare indholdet 
med en række klichéfulde beskrivelser: 
Førstesatsen beskriver ”daggry over 
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middelalderbyen, hvor riddere drager 
ud på deres stolte gangere”, andensat-
sen er et stævnemøde mellem to unge 
elskende, tredjesatsen en jagtscene, 
osv. Symfoniens tilnavn, Den romanti-
ske symfoni, fandt han også på ved den 
lejlighed. 

Målet med stikordene var at trække mu-
sikken ned fra himlen, og måske var det 
med til at skabe den store succes. Men 
Bruckner gik bort fra beskrivelserne 
igen – han fornemmede sikkert, at det 
blev en vildledning i stedet for en vej-
ledning. Bruckners 4. symfoni er nemlig 
meget mere – og meget mere gådefuld 
– end den slags kulørte stikord.

Jens Cornelius

Bruckner skrev i alt 11 symfonier. Nr. 9 
er ufuldendt, til gengæld findes der to 
tidlige symfonier, som man kalder Sym-
foni nr. 0 og Symfoni nr. 00.
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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
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Madara Petersone
Erik-Theodor Danciu
Charlotte Rafn
Isabelle Bania

Violin 2
Gunvor Sihm
Teresa La Cour
Monika Malmquist Egholm
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Marianne Bindel
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Jonida Luisa Tafilaj
Christian Ellegaard
Vladimir Yosifov
Andreas Erik Roslund

Bratsch
Dmitri Golovanov
Magda Stevensson
Claus Myrup
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Lilion Anne Soren
Alexander Butz 
Benedikte Artved
Emilia Wareborn

Cello
Henrik Dam Thomsen
Carsten Tagmose
Vanja Marie Louro
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Richard Krug
Cansin Kara
Jacob La Cour
Karin Dalsgaard

Kontrabas
Joel Gonzalez
Maren Elizabeth Reck
Einars Everss
Michael Rossander Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius

Fløjte
Ulla Miilmann
Mikael Beier

Obo
Eva Steinaa
Sven Buller

Klarinet
Pedro Franco Lopez
Søren Elbo

Fagot
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Otto Lejonklo
Dominika Piwkowska
Anna Nygård Lingdell
Jakob Arnholtz
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Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.

DR Symfoniorkestret optræder
hvert år ved flere end

koncerter og arrangementer
drsymfoniorkestret.dk

facebook.com/DRSymfoniorkestret
75

Trompet
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Lars Ragnar Karlin
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Pauker
René Felix Mathiesen
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Køb billetter på drkoncerthuset.dk

Fabio Luisi
Herbert BlomstedtBarbara HanniganLeonidas KavakosVilde Frang

Pierre-Laurent AimardKhatia BuniatishviliChristoph Eschenbach

Tegn abonnement og få eksklusive fordele:• Faste pladser
• 20% rabat• Forkøbsret med  10% rabat til  alle koncerter

2020
2021

SÆSO N & A BO N N EM EN T

Tegn abonnement og køb billetter på drkoncerthuset.dk

NY SÆSON 
DR SYMFONI 
ORKESTRET 
2020-2021

Host eller nys i dit ærme  
– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand 
- bed andre tage hensyn

Vær opmærksom på 
rengøring – både hjemme 

og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

coronasmitte.dk
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2/P8 — Kim Bohr
Repertoirechef & ansvh. producent — Tatjana Kandel
Produktionsleder — Jakob Helmer Mørck, Morten Danvad
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Barbara Luisi
Tryk — DR Tryk

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


