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Per Nørgård (f. 1932)
Drømmespil (1975)

    ca. 10’

Joseph Haydn (1732-1809)
Skabelsen, uddrag af 1. del:

recitativ: Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser

arie: Rollend in schäumenden Wellen

ca. 4’

Gustav Mahler (1860-1911)
Sange

Rheinlegendchen 

(af Des Knaben Wunderhorn) 

Blicke mir nicht in die Lieder

Ich atmet’ einen linden Duft

Ich bin der Welt abhanden gekommen

(af Rückert-Lieder)

  ca. 15’

Pause (30’) ca. kl. 20.00

Arnold Schönberg (1874-1951)
Kammersymfoni nr. 2, opus 38 (1906/1940)

I – Adagio

II – Con fuoco 

   ca. 22´

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

Hvor er vi glade for at se jer her i 
DR Koncerthuset i aften.

For alle os, der er her i salen – både 
musikerne på scenen, husets øvrige 
personale og jer i publikum – er det 
første gang i månedsvis, at vi igen er 
samlet om det, som vi lever og ånder 
for her i DR Koncerthuset: at opleve 
den levende musik sammen.

Da nedlukningen ramte os alle i marts, 
greb vi i DR spontant ud efter noget, 
som viste sig at vække genklang 
på tværs af alder, baggrund og 
livssituation: sangen. Med Morgensang 
og Fællessang på DR1 fik vi bygget 
et fælles rum op omkring det at 
synge sammen fra stue til stue, og 
det er en stor glæde for os at se, at 
fællessangen fortsætter på fuldt blus 
her i genåbningstiden – nu med 
DR Koncerthuset som ramme.

Det har været besynderligt at opleve 
vores store hus, som normalt syder 
af liv, mennesker og musik, pludselig 
være helt stille. At gå gennem de 
tomme koncertsale, studier og kontorer 
i marts og april føltes som om tiden var 
gået helt i stå. En uvirkelig og næsten 
drømmeagtig oplevelse af, at hele 
verden stod stille, som jeg tror mange 
kan genkende fra dette mærkværdige 
forår.

Til denne særlige genåbningskoncert 
har vi sammensat et program, som 
kredser om tid, drøm og virkelighed – 
fænomener, som for mange er blevet 
intensiveret eller vendt på hovedet i 
de seneste måneder. I aften sætter vi 
toner og ord på det at skabe, men også 
på det at afbryde – og at vende tilbage 
til det, man kom fra, men set med nye 
øjne. Musik, som handler om at føle 
sig afsondret fra omverdenen på godt 
og ondt – med Mahlers ord: ”at hvile 
i den stille ro”. Og selvfølgelig musik 
om det, som binder os alle sammen: 
kærligheden.
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Selvom vi langsomt er ved at gen-
åbne samfundet, er det for manges 
vedkommende endnu med en vis 
ængstelse, at vi bevæger os ud 
i verden igen. Men vi, der er her i 
Koncertsalen i aften, er her, fordi vi 
har længtes efter den særlige, intense 
virkelighed, som musikken giver os. Og 
fordi vi ved, at musikken overstråler 
alle de benspænd, som uvægerligt 
er forbundet med at deltage i 
kulturarrangementer i denne tid.

Gennem musikken finder vi sammen 
om oplevelser, som går på tværs af tid 
og rum og på én gang er virkelige og 
drømmende, sanselige og åndelige. 
Det kan godt være, vi stadig må holde 
afstand. Men nu kan vi igen mødes 
om det, som vi har måttet undvære så 
længe: den levende musik.

God fornøjelse!

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset, 
Den levende musik og DR P2/P8
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Omer Meir Wellber
& Johan Reuter

Den israelske dirigent Omer Meir Wellber 
har fået sit internationale gennembrud 
de sidste par år. I 2019 tiltrådte han som 
chefdirigent for BBC Filharmonikerne og 
fra i år er han desuden musikchef ved 
operahuset Teatro Massimo i Palermo. 
Og så er han i øvrigt også 1. gæstediri-
gent ved den berømte Semper Opera i 
Dresden. I aften dirigerer han for første 
gang DR Symfoniorkestret.

Omer Meir Wellber er 38 år og uddan-
net som dirigent og komponist i Israel. 
Hans karriere tog fart, da han i 2008 
blev assisterende dirigent for Daniel 
Barenboim på Statsoperaen i Berlin og 
på Scala Operaen i Milano. 

Ved siden af sine utrolig mange koncer-
ter i Europa og Israel finder han stadig 
tid til at spille klaver, harmonika og man-
dolin, og så er han også blevet forfatter: 
I efteråret udkom hans nye roman Die 
vier Ohnmachten des Chaim Birkner.
 

Basbarytonen Johan Reuter er et 
Danmarks største klassiske solistnavne. 
Han optræder på verdens fornemste 
operascener som f.eks. Wiens Statsope-
ra, Metropolitan Operaen i New York, 
Pariser Operaen og Bayerns Statsopera 
i München. 

Han er født 1969 og var indtil sidste 
år solist ved Det Kongelige Teater, og 
her sang han bl.a. de store Mozart-roller 
som Figaro og Don Juan og titelrollerne 
i Musorgskijs Boris Godunov og Verdis 
Simon Boccanegra. 

I dag arbejder han freelance over hele 
verden, både som operasanger og som 
koncertsolist, og er derfor sjældent 
hjemme og optræde for det danske 
publikum. Dette forår skulle han bl.a. 
have sunget Kurwenal i Wagners opera 
Tristan og Isolde på Covent Garden – i 
stedet er det blevet muligt at høre ham 
her i Koncerthuset!
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Per Nørgård: 
Drømmespil

Et drømmespil er ifølge ordbogen en 
forestilling, der efterligner drømmenes 
univers. Det oplever man i Per Nørgårds 
orkesterstykke Drømmespil fra 1975, 
hvor det virker, som om musikkens 
elementer lever deres eget frie liv.

Per Nørgård havde ramt en guldåre i 
begyndelsen af 1970’erne med sit 
princip om en musikalsk ’uendeligheds-
række’. Det er kort fortalt en tone-
række, der danner nye sammenhænge 
på kryds og tværs og vokser af sig selv, 
ikke ulig en plante i naturen. Musikken 
kan sammensættes af utallige lag, fordi 
den gennemsyres af samme DNA.

De endeløse muligheder viste Nørgård 
med sin monumentale Symfoni nr. 3, 
der blev færdig i 1975 – men i stedet 
for at være et punktum, efterlod 
symfonien sig kun endnu flere mulig-
heder, og kort efter komponerede 
Nørgård Drømmespil for kammer-
orkester.

For Per Nørgård er musikkens mulig-
heder virkelig uendelige, og derfor 
lyder hans uendeligheds-værker vidt 
forskelligt. Selv om Drømmespil klinger 
ret psykedelisk, er det samtidig ud-
formet på klassisk vis som variationer 
over et tema. Grundtemaet spilles 
straks fra begyndelsen af fløjten, 
akkompagneret af herlige klokkelyde. 
Man transporteres til en meget 
charmerende drømmeverden, hvor 

man frit kan associere til måske ridder-
tiden eller en fest ved et eksotisk hof 
– eller begge dele på samme tid. Det er 
jo en drøm! 

Per Nørgård kaldte oprindeligt stykket 
for Turnering, og tanken smitter af på 
hans egen billedrige og personlige 
beskrivelse af musikken: 

”En ’drømmens turnerings-spil’, hvor 
deltagerne nok måler sig med hver-
andre, men gør det for at glæde sig 
over indbyrdes forskelle – og ikke 
for at kvæste hinanden. Her kan 
f.eks. en David og en Goliat mødes 
til stor fornøjelse for begge parter. 
Og indimellem ophører deltagerne 
med at vise sig for hinanden – for til 
gengæld at hengive sig til de kærligste 
omfavnelser.”
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Haydns oratorium Skabelsen fortæller 
Bibelens skabelsesberetning, hvor 
verden bliver skabt bid for bid. Tre af 
Vorherres ærkeengle fungerer som 
fortællere, bl.a. Rafael, der synges af 
en bas. I arien Rollend in schäumenden 
Wellen (Rullende i skummende bølger) 
beskriver han, hvordan Gud fordeler 
vand og land hver for sig. 

Først synger Rafael den nøgterne 
formulering, taget direkte fra 1. 
Mosebog: ”Gud sagde: ”Vandet under 
himlen skal samle sig på ét sted, så det 
tørre land kommer til syne!” Og det 
skete.” 

Derefter synger Rafael en ret dramatisk 
arie – til ord af tekstforfatteren 
Gottfried van Swieten – om hvordan 
Jordens landskab nu viser sig, fordi de 
vældige vandmasser trækker sig bort.

Livets vand i Tyskland er floden 
Rhinen, der snor sig fra Alperne til 
Nordsøen. Floden har skabt liv siden 
tidernes morgen, og den er kilde til 
utallige sagn og eventyr. Mahlers sang 
Rheinlegendchen (Et lille Rhineventyr) 
fra samlingen Des Knaben Wunderhorn 
fortæller om en ung bonde, der drøm-
mer om en kæreste. Han forestiller 
sig, at hvis han kaster sin ring i floden, 
vil den blive spist af en fisk og fisken 
serveret på kongens bord. Når kongen 
spørger, hvis ringen er, vil den blive 
genkendt af hans kæreste, og på den 

måde kan de blive genforenet. I hvert 
fald i drømme!

Ich atmet’ einen linden Duft fra 
samlingen Rückert-Lieder fortæller 
om lindeblomsternes duft, der kalder 
kærlighedsminderne frem ud af det blå. 
Så sødmefulde er det kun de færreste 
af Mahlers sange, der er. Ofte er 
sangene koncentrater af hans private 
ensomhed og dødsangst. 

Blicke mir nicht in die Lieder (Kig ikke 
i mine sange) er rettet mod Mahlers 
forlovede, Alma Schindler, som en 
advarsel om hans blufærdighed. 
Sangen handler om den mystiske og 
for Mahler nærmest hellige proces, 
hvor et kunstværk bliver til. 

Den ydre verden kan ikke måle sig 
med den indre, hvad Mahler også 
konkluderer i den dybt bevægende 
sang Ich bin der Welt abhanden 
gekommen (Verden er gledet mig 
af hænde): ”Jeg er blevet borte for 
verden, hvor jeg spildte så megen tid. 
Jeg lever alene i min himmel, i min 
kærlighed og i min sang.” 

For Mahler kunne sangens titel være 
hans personlige motto – og Rückerts 
vers et portræt af ham selv. 

Joseph Haydn: af Skabelsen 
Gustav Mahler: Sange
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Arnold Schönbergs Kammersymfoni 
nr. 2 er et værk i to satser, der helt 
usædvanligt er komponeret i to 
forskellige livsfaser – før og efter 
verdensomvæltende katastrofer. 
Schönberg begyndte på værket 
allerede før 1. Verdenskrig, så tidligt 
som i 1906. Men først under 2. 
Verdenskrig lavede han andensatsen 
færdig. Kammersymfonien blev 
uropført i New York ved juletid 1940.

Det er med andre ord et værk, 
der spænder over broderparten 
af Schönbergs karriere: fra hans 
tidlige liv i Wien som musiker af den 
senromantiske skole og til hans sene liv 
som modernist – og flygtning – i USA 
under 2. Verdenskrig.

I løbet af de tre årtier havde hans 
musik ændret sig fundamentalt, 
og Schönbergs radikale idéer om 
atonal musik blev utvivlsomt det 
20. århundredes største musikalske 
revolution. Alligevel gennemskrev 
han i 1940 sin Kammersymfoni nr. 2 i 
’den gamle stil’ og afsluttede med fuld 
integritet et værk, der stammede fra en 
helt anden livsfase. 

Kammersymfonien må have stået for 
Schönberg som et skelet i skabet, 
en levning fra engang, hvor verden 
var fuldstændig anderledes. ”Jeg har 
brugt en måned på at undersøge, hvad 
komponisten mon mente”, skrev han 
selvironisk, da han efter 33 år var gået 
i gang med at fuldende musikken af 
sit yngre jeg. På et tidspunkt kaldte 
han ligefrem stykket for ”Vendepunkt”, 
fordi det befandt sig i en musikalsk 
rundkørsel med veje til både den 
gamle og den nye verden.

At det lykkedes Schönberg at vende 
tilbage til den brug af tonalitet, han 
for længst havde forkastet, viste, at 
kreativiteten var en stærkere kraft 
end teknikken og stilen. Det nægtede 
hans kritikere ellers at tro. ”Stilistiske 
forskelligheder betyder ikke ret meget 
for mig”, konstaterede Schönberg 
nøgternt. ”Jeg synes godt om alle mine 
kompositioner, fordi jeg kunne lide 
dem, da jeg skrev dem.”

Jens Cornelius

Arnold Schönberg: 
Kammersymfoni nr. 2

0
9



Joseph Haydn: 
Die Schöpfung 
Rezitativ & Arie

‘Und Gott sprach:
Es sammle sich das Wasser
unter dem Himmel
zusammen an einem Platz,
und es erscheine das trockne Land;
und es ward so.
Und Gott nannte das trockne Land:
Erde,
und die Sammlung der Wasser
nannte er Meer;
und Gott sah, dass es gut war.’

Rollend in schäumenden Wellen
bewegt sich ungestüm das Meer.
Hügel und Felsen erscheinen,
der Berge Gipfel steigt empor.
Die Fläche, weit gedehnt,
durchläuft der breite Strom
in mancher Krümme.
Leise rauschend gleitet fort
im stillen Tal der helle Bach.
 

Joseph Haydn: 
Skabelsen
Recitativ & Arie
Tekst: 1. Mosebog, kap. 1, vers 9-10 
(recitativ);
Oversættelse: Christian Ludwigs (Arie)

‘Derpå sagde Gud:
“Vandet
under himmelen
samle sig på ét sted,
så det faste land kommer til syne!”
Og således skete det.
Og Gud kaldte det faste land
jord,
og stedet, hvor vandet samlede sig,
kaldte han hav.
Og Gud så, at det var godt.’

Oprørt, med skummende bølger
sig tumler nu det vrede hav.
Høje og klipper sig viser,
- og bjergets toppe stiger frem.
På vidtudstrakte eng
den brede flod sig snor
i mange bugter.
Sagte rolig glider frem
i stille dal den klare bæk.

Tekster
1
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Gustav Mahler: 
Rheinlegendchen
Tekst fra Des Knaben Wunderhorn,
en samling af tyske folkeviser, 
udgivet 1806-08.
 
Bald grass’ ich am Neckar,
bald grass’ ich am Rhein;
bald hab’ ich ein Schätzel,
bald bin ich allein!

Was hilft mir das Grasen,
wenn d’Sichel nicht schneid’t!
Was hilft mir ein Schätzel,
wenn’s bei mir nicht bleibt!

So soll ich denn grasen
am Neckar, am Rhein,
so werf’ ich mein goldenes
Ringlein hinein! 

Es fliesset im Neckar
und fliesset im Rhein,
soll schwimmen hinunter
ins Meer tief hinein!

Und schwimmt es, das Ringlein,
so frisst es ein Fisch!
Das Fischlein soll kommen
auf’s Königs sein Tisch!

Der König tät fragen,
wem’s Ringlein sollt’ sein?
Da tät mein Schatz sagen:
Das Ringlein g’hört mein!

Mein Schätzlein tät springen
Berg auf und Berg ein,
tät mir wied’rum bringen
das Goldringlein fein!

Kannst grasen am Neckar,
kannst grasen am Rhein,
wirf’ du mir nur immer
dein Ringlein hinein! 

Gustav Mahler:
En lille Rhin-legende
Oversættelse: Magna Blanke

Snart høster jeg langs Neckar -
så er det langs Rhinen;
snart har jeg en kær’ste -
og så har jeg ingen.

Hvorfor skal man høste,
når seglen ej skærer?
Hvorfor ha’ en kær’ste,
der ej hos mig blir?

Så når jeg slår græsset
langs Neckar og Rhinen,
så kaster jeg ringen,
min guldring, derned.

Den flyder på Neckar,
og også på Rhinen,
snart synker den helt ned
til flodernes bund!

Og ringen den svømmer,
bl’ir ædt af en fisk,
og fisken den kommer
på kongens hans bord.

Når kongen så spørger:
Hvem ejer den ring?
Så siger min kær’ste:
Den tilhører mig.

Min skat vil så løbe
fra sted og til sted -
vil atter mig bringe
min guldring så fin!

Så høst blot langs Neckar
og også langs Rhinen -
og kast du kun trøstigt
din guldring deri!
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Gustav Mahler: 
af Rückert-Lieder
Tekst: Friedrich Rückert
 

Blicke mir nicht in die Lieder!

Blicke mir nicht in die Lieder!
Meine Augen schlag’ ich nieder,
wie ertappt auf böser Tat.
Selber darf ich nicht getrauen,
ihrem Wachsen zuzuschauen.
Blicke mir nict in die Lieder.
Deine Neugier ist Verrat!

Bienen, wenn sie Zellen bauen,
lassen auch nicht zu sich schauen,
schauen selbst auch nicht zu.
Wenn die reichen Honigwaben
sie zu Tag befördert haben,
dann vor Allen nasche du!

Ich atmet’ einen linden Duft!
 
Ich atmet’ einen linden Duft!
Im Zimmer stand
ein Zweig der Linde,
ein Angebinde
von lieber Hand.
Wie lieblich war der Lindenduft.

Wie lieblich ist der Lindenduft!
Das Lindenreis
brachst du gelinde!
Ich atme leis
im Duft der Linde
der Liebe linden Duft.

Gustav Mahler: 
af Rückert-Lieder
Oversættelse: Magna Blanke

Se du ej i mine sange!

Se du ej i mine sange!
Blikket jeg beskæmmet sænker,
føler, du afslører mig.
Jeg tør næppe selv betragte
digtene, imens de vokser.
Når du ser i mine sange,
da er det forræderi!

Medens bier bygger celler,
da må ingen dem betragte;
selv betragter de dem ej.
Når de fyldte honningtavler
tages ud – da må du smage!
Som den første får du lov!

Jeg mærkede så blid en duft! 

Jeg mærkede så blid en duft!
I stuen stod
en gren af linden,
en gave, bragt af
en venlig hånd.
Hvor sød var dog den lindeduft!

Hvor sød er dog den lindeduft!
En lindekvist,
som du har plukket!
Jeg mærker straks:
i lindens duften
er kærlighedens duft!
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Ich bin der Welt abhanden 
gekommen

Ich bin der Welt abhanden gekommen,
mit der ich sonst viele Zeit verdorben,
sie hat so lange nichts von mir 
vernommen,
sie mag wohl glauben, 
ich sei gestorben!

Es ist mir auch gar nichts 
daran gelegen,
ob sie mir für gestorben hällt.
Ich kann auch gar nichts sagen 
dagegen,
denn wirklich bin ich gestorben 
der Welt.

Ich bin gestorben 
der Weltgetümmel
und ruh’ in einem stillen Gebiet!
Ich leb’ allein in meinem Himmel,
in meinem Lieben, in meinem Lied.

Jeg er som tabt for verden 
derude

Jeg er som tabt for verden derude;
og dér jeg dog førhen tiden spildte.
For verden nu min stemme er 
forstummet;
jeg er en afdød, 
må verden mene.

Det gør mig slet intet, 
hvad verden mener,
om den så tror, at jeg er død.
Jeg kan slet intet 
derimod sige,
for faktisk er jeg 
for verden død.

Jeg er som død, ja, 
for verdens vrimmel,
men hviler her i den stille ro.
Jeg er alene i min himmel
og i min elskov og i min sang.
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DR Symfoniorkestret
Violin 1
Soo-Jin Hong
Kern Westerberg
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-
Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Erik Theodor Danciu

Violin 2
Gunvor Sihm
Bodil Kuhlmann
Line Marie Most
Andrea Rebekka Alsted
Aleksander Kølbel
Peter Andreas Nielsen
Andreas Erik Roslund

Bratsch
Dmitri Golovanov
Carina Andersson
Astrid Christensen

Lilion Anne Soren
Jákup Lützen
Daniel Pawel Sledzinski

Cello
Soo-Kyung Hong
Chul-Geun Park
Cansin Kara
Jacob La Cour

Kontrabas
Joel Gonzalez
Pedro Vares de Azevedo
Ditlev Damkjær

Fløjte
Astrid Bjelland
Mikael Beier

Obo
Eva Steinaa
Sven Buller

Klarinet
August Lange Finkas
Søren Elbo

Fagot
Sebastian Stevensson
Aksel Kaae Trige

Horn
Oskar Lejonklo
Dominika Piwkowska
Anna Nygård Lingdell

Trompet
László Molnár
Andreas Jul Nielsen

Harpe
Zachary James Hatcher

Tasteinstr.
Per Salo

Pauker
René Felix Mathiesen

Percussion
Jakob Weber Egholm
Klaes Breiner Nielsen

Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen. 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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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
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KONSUL GEORGE JORCK OG HUSTRU EMMA JORCK’S FOND

WILLIAM DEMANT FONDEN

NORDEA-FONDEN

STATENS KUNSTFOND
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