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Jean Sibelius (1865-1957)
Svanen fra Tuonela, opus 22, nr. 3 (1895)

(Engelskhornsolo: Sven Buller)

ca. 10’

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91)
Klaverkoncert nr. 20, d-mol, KV 466 (1785)

I – Allegro

II – Romance

III – Rondo. Allegro assai

ca. 30’

Pause (30’) ca. kl. 20.15

Jean Sibelius 
Symfoni nr. 2, D-dur, opus 43 (1901-02)

I – Allegretto

II – Tempo andante, ma rubato

III – Vivacissimo

IV – Finale. Allegro moderato

ca. 45´

Program
0
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Thomas Søndergård 
& Kirill Gerstein

Thomas Søndergård er chefdirigent for 
Det Skotske Nationalorkester. Tidligere 
har han været chefdirigent for BBC’s 
Walisiske Nationalorkester og for 
Norges Radiosymfoniorkester.

Thomas Søndergård er født i 1969 
i Holstebro og debuterede som 
dirigent i 2005 på Det Kongelige 
Teater. Siden har han dirigeret mange 
af verdens førende orkestre, bl.a. 
London Symfoniorkester, Chicago 
Symfoniorkester og Det Franske 
Nationalorkester. Hvert år dirigerer han 
ved The Proms i Royal Albert Hall – og 
heldigvis også her i Koncerthuset som 
gæst hos DR Symfoniorkestret. 

Den nordiske musik ligger Thomas 
Søndergård meget nær, og han opfører 
nordiske værker ved mange af sine 
koncerter rundt i verden. Han har 
også indspillet tre albums med musik 
af Sibelius, bl.a. Symfoni nr. 2. Hans 
seneste album er med musik af Bent 
Sørensen.

Pianisten Kirill Gerstein besøger heldig-
vis DR Symfoniorkestret nærmest 
hvert år. Han er en verdensstjerne, 
en skarpsindig og nysgerrig musiker 
med et kæmpemæssigt kunstnerisk 
vingefang. Altid på udkig efter nye ting 
at spille og er samtidig fuldstændig 
hjemme i det traditionelle repertoire.  

Kirill Gerstein er født i Rusland i 1979. 
Efter Sovjetunionens sammenbrud gik 
han to år på jazzkonservatoriet Berklee 
i Boston, men valgte så at koncentrere 
sig om den klassiske musik og uddan-
nede sig i New York. Siden 2003 har 
han været amerikansk statsborger – de 
senere år har han dog været bosat i 
Berlin, hvor han er klaverprofessor. 

Kirill Gerstein modtog i 2010 ’klaverets 
Nobelpris’, den amerikanske Gilmore 
Award. Han har indspillet 15 albums, 
de to seneste er med musik af den 
engelske komponist Thomas Adès.
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DR Symfoniorkestret

DR Symfoniorkestret har været en del 
af DR 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.

Siden 2016 har DR Symfoniorkestret
været ledet af den internationalt aner-
kendte italienske dirigent Fabio Luisi, 
som foreløbig er tilknyttet orkestret 
frem til 2026. Blandt hans prominente 
forgængere på posten som chefdirigent 
kan nævnes Herbert Blomstedt, Leif 
Segerstam, Thomas Dausgaard og 
Rafael Frühbeck de Burgos.

Hvert år oplever mere end 100.000
musikelskere den levende, symfoniske
musik med DR Symfoniorkestret. De
klassiske Torsdagskoncerter følges
hver sæson af 500.000 lyttere og 

seere på radio, TV og internet, 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 arrange-
menter 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.
De seneste år har orkestret turneret i 
Kina, Japan, Østrig og USA.
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Jean Sibelius: 
Svanen fra Tuonela

Svanen fra Tuonela er et væsen fra den 
finske mytologi. Den svømmer rundt i 
den sorte flod i dødsriget Tuonela. Et 
sted, man naturligvis ikke skal opsøge. 
Her er hverken tid eller liv – alt er 
statisk og isnende koldt. 

Alligevel kommer den unge, dristige 
Lemminkäinen hertil for at klare tre 
prøver, og den sidste går ud på at 
dræbe den hellige svane. 

Sibelius arbejdede i årevis med at 
komponere musik over de mytologiske 
Lemminkäinen-historier. I hans 
firesatsede suite Lemminkäinen 
Legender skiller satsen Svanen fra 
Tuonela sig ud ved kun at skildre ét 
enkelt syn. Her er ingen handling, kun 
tonebilledet af svanen, der uvirkeligt 

svømmer rundt i intetheden. Orkestret 
er ganske tyst, mens det melankolske 
engelskhorn præsenterer det 
uforglemmelige svanetema. Her hører 
de levende afgjort ikke hjemme.

Svanen fra Tuonela blev komponeret 
i 1895, hvor Finland endnu ikke 
eksisterede som selvstændig nation, 
selv om finnerne fandtes som folk. 
Sibelius var blandt de mange finske 
kunstnere og intellektuelle, der tog fat 
i de ældgamle sagn for at opbygge en 
ny nationalkultur. I 1917 kunne Finland 
udråbes som fri og selvstændig nation 
med Sibelius’ musik som en kulturel 
ballast, der er helt fundamental – og 
dybt betagende – den dag i dag.

Wolfgang Amadeus Mozart: 
Klaverkoncert nr. 20

Kun to af Mozarts 27 klaverkoncerter 
er i mol. Sikkert fordi, at Mozart kun 
valgte at skrive i mol, når der var noget 
særligt på spil. Og de undtagelser fik 
særlig stærk virkning, når det gjaldt en 
udadvendt og normalt ’festlig’ genre 
som en klaverkoncert. Klaverkoncert 
nr. 20 i d-mol er Mozarts allermest 
dramatiske. Her hører man hans mørke 
side og en fortvivlelse, der vejer 
frygtelig tungt på sjælen. 

Klaverkoncerten er dyster fra første 
takt. Indledningen er lige ved at skubbe 
hele den klassiske stil ud over kanten: 
Basserne spiller truende figurer og de 
øvrige strygere bevæger sig i jagende 
spring. Der er ingen egentlig melodi, og 
den faste markering af taktslagene er 
skubbet ud af balance. 

Desuden bruger Mozart for første 
gang i en af sine klaverkoncerter også 
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trompeter og pauker, der giver en 
uhyggelig krigerisk og truende virkning. 

Da klaveret sætter ind, er det med 
et uendeligt klagende tema. Der er 
ingen trøst at finde, og da satsen dør 
ud, er det som at have fulgtes med et 
spøgelse gennem et hjemsøgt hus. 

2. sats har Mozart givet betegnelsen 
Romance, og den begynder som en lille 
sødmefuld sang. Men uroen er kun forbi 
for en stund, for musikken drages mod 
mol, og med klaveret som en djævelsk 
indpisker vender dramaet tilbage i den 
midterste del af satsen. Det milde tema 
får lov til at afslutte, men idyllen virker 
påståelig efter det indblik i sjælens 
tumult, man netop har fået.

I 3. sats burde Mozart ifølge stilens 
konventioner sørge for en happy ending 
og se lyst på situationen. Men i stedet 
vender han tilbage til uroen og angsten, 
der dominerede førstesatsen. 

Som håndsrækning til publikum lader 
Mozart dog det allersidste minut 
være i dur, selv om det virker som 
netop en diplomatisk høflighed. Det 
når i hvert fald ikke at råde bod på 
klaverkoncertens mørke karakter, 
for som trøst er den – bevidst! – 
utilstrækkelig. Når man hører den slags 
i Mozarts musik, trigger det vores faste 
forestilling om hans tragisk korte liv.

Koncerten blev spillet første gang i 
salen Mehlgrube, der blev brugt til 
maskeballer og casino for velhavende 
wienere. Den tragiske musik må være 
kommet temmelig meget bag på 
publikum! Heller ikke musikerne var 
helt forberedt, for noderne blev kun lige 
akkurat skrevet ud af nodeskriveren til 
koncerten, og orkestret nåede aldrig at 
se noderne til 3. sats, inden den skulle 
spilles. Solokadencerne, hvor pianisten 
spiller alene, blev improviseret af 
Mozart på stedet. Derfor er der til denne 
klaverkoncert ikke bevaret nogen 
nedskrevne kadencer. Mange pianister 
spiller den kadence, Beethoven lavede, 
når han optrådte med værket.

Beethoven beundrede Mozarts 
Klaverkoncert nr. 20 til skyerne og 
fortalte sine kolleger, at den aldrig ville 
blive overgået. 

Det samme mente også Joseph 
Haydn, der var blandt publikum, da 
klaverkoncerten blev uropført i Wien, 
1785. Dagen efter koncerten besøgte 
han Mozart og henvendte sig til hans far 
med ordene: ”Jeg siger Dem foran Gud 
og som retskaffen mand, at Deres søn 
er den største komponist jeg kender 
eller har hørt om.” 
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Sibelius’ 2. symfoni er et hans mest 
berømte værker. Og det er ikke så 
mærkeligt, for det er noget af den mest 
berusende musik, der findes. Som en 
ustoppelig bevægelse udvikler den 
sig frem mod lyset og optimismen. 
Symfonien er desuden meget original 
musik, for Sibelius er ikke en komponist 
som de andre. 

Kort fortalt slipper han musikken fri af 
de sædvanlige normer. I stedet for at 
bruge tydelige, adskilte temaer gror 
hans musik ud af små spirer, der ved 
første møde ikke synes af så meget. 
Det skaber en organisk vækst, hvor 
man ikke altid ved, hvor i musikkens 
forløb, man er. Vi bliver med andre 
ord manipuleret af Sibelius til at miste 
fodfæstet, så han kan rive os med i sine 
musikalske visioner.

I 1. sats drypper Sibelius elementerne 
ud på bordet, som om det var kviksølv-
dråber, der lidt efter lidt løber sammen 
og danner en helhed. Samtidig giver 
han musikken en uimodståelig frem-
drift, som varer lige til symfoniens 
sidste takter. Man kan faktisk sige, at 
symfoniens slutning begynder ved 
begyndelsen! Og derfor bliver de tre 
kvarters rejse gennem symfonien én 
stor frydefuld forløsning.

2. sats er en konflikt mellem stærke 
kræfter. Sibelius forestillede sig den 
scene i Mozarts opera Don Juan, hvor 
hovedpersonen møder Døden i form af 

en stenstatue. De dybe strygere knipser 
på strengene. ”En gæst kommer ind. 
Jeg spørger ham mere end én gang, 
hvem han er”, digtede Sibelius. To 
fagotter sætter ind, tonen er gysende 
mørk og klam. ”Da mærker Don Juan, 
hvem det er – Døden”.

Dette ’Dødens tema’ udvikler sig og 
bliver efterhånden aggressivt. Men 
så hører man motivet med omvendt 
fortegn: I sit manuskript markerede 
Sibelius dette tema som ”Kristus”, den 
lyse side. Sibelius lader ikke musikken 
falde ud til hverken mørkets eller lysets 
fordel. De to kræfter er der bare, som 
uomgængelige elementer i verden.

Også i 3. sats står modsætningerne 
uforløst mod hinanden. Det hurtige og 
viltre konfronteres med det langsom-
me og beroligende. Satsen smelter 
sammen med symfoniens finale, og 
denne glidende overgang er en fan-
tastisk oplevelse, sikkert noget i retning 
af det, en pilot oplever, når han får sit fly 
til at lette. Med Sibelius ved roret løfter 
slutningen sig til en sand apoteose – 
et øjeblik af triumf på guddommeligt 
niveau. 

Symfonien blev spillet først gang i 
1902, og i Finland opfattede man 
dens budskab som nationalistisk, fordi 
man stod midt i en selvstændigheds-
bevægelse med Sibelius som kulturel 
galionsfigur. Hørt på den måde handler 
symfonien om det finske folks slutspurt 

Jean Sibelius: 
Symfoni nr. 2
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hen over målstregen til friheden uden 
fremmed overherredømme. 

En politisk fortolkning, der er blevet 
hængende meget længe, især i Norden, 
men som der egentlig ikke er dækning 
for. Musikkens udtryk for den rejse, der 
går ”gennem trængsler til stjernerne” 
(Per aspera ad astra) er fra Sibelius’ 
hånd helt abstrakt.

Jens Cornelius

Lyt til DR Symfoniorkestrets koncerter på DR 

P2, hvor du også kan høre værterne fortælle 

om musikken og interviewe kunstnerne.

DR Symfoniorkestret 
på DR P2 & dr.dk

P2 Koncerten torsdage kl. 19.20

– eller når det passer dig på 

dr.dk/p2koncerten eller i DR’s radioapp.
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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
Johanna Qvamme
Erik-Theodor Danciu
Johan Amandus Lind
Charlotte Rafn
Isabelle Bania
Marcus Mukherjee

Violin 2
Teresa La Cour
Gunvor Sihm
Monika Malmquist Egholm
Bodil Kuhlmann
Line Marie Most
Marianne Bindel
Anne Marie Kjærulff
Hedvig Oftedahl Vivanco
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Jonida Luisa Tafilaj
Christian Ellegaard
Vladimir Yosifov
Andreas Erik Roslund
Vivi Mark

Bratsch
Dmitri Golovanov
Magda Stevensson
Katrine Reinhold Bundgaard
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen

Lilion Anne Soren
Alexander Butz
Benedikte Artved
Emilia Wareborn
Radoslaw Ignacy Jarocki
Raimund Karlsen Eckertz

Cello
Henrik Dam Thomsen
Chul-Geun Park
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Johan Krarup
Richard Krug
Cansin Kara
Jacob La Cour
Karin Dalsgaard
Frederik Waage

Kontrabas
Joel Gonzalez
Maren Elizabeth Reck
Michael Rossander Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen
Morten Mandel

Fløjte
Ulla Miilmann
Astrid Bjelland

Obo
Carl Julius Lefebvre Hansen 
Sven Buller

Klarinet
Pedro Franco Lopez
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
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DR Symfoniorkestret optræder
hvert år ved flere end

koncerter og arrangementer
drsymfoniorkestret.dk

facebook.com/DRSymfoniorkestret

75

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Oskar Lejonklo
Dominika Piwkowska
Anna Nygård Lingdell
Henning Hansen
Jakob Arnholtz

Trompet
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Marek Adam Stolarczyk

Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher

Pauker
René Felix Mathiesen

Percussion
Gert Skød Sørensen

Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2/P8 — Kim Bohr
Repertoirechef  — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Curt Kollavik Jensen
Produktionsleder — Morten Danvad
Lydproducer — Bernhard Güttler
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Martin Bubandt, Marco Borggreve
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


