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MØD
MUSIKKEN

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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Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Orkestreret af Anton Webern (1883-1945)

Ricercar à 6, fra Musikalisches Opfer, BWV 1079/5

     ca. 9´

Alban Berg (1885-1935)
Koncert for violin og orkester (1935)

I – Andante

II – Allegro

      ca. 25´

Pause (30’) ca. 20.10

Johannes Brahms (1833-97)
Symfoni nr. 3, F-dur, opus 90 (1883)

I – Allegro con brio

II – Andante 

III – Poco allegretto

IV – Allegro

       ca. 33´

Program

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

0
3

0
3



Gianandrea Noseda
& Frank Peter Zimmermann

Den italienske dirigent Gianandrea  
Noseda er chefdirigent for National 
Symphony i Washington. Han er samti-
dig 1. gæstedirigent for London Symfo-
niorkester og for Israel Filharmonikerne. 

Gianandrea Noseda er født i Milano 
1964 og har tidligere været chef-
dirigent for bl.a. Det italienske Radio-
symfoniorkester, BBC Filharmonikerne, 
Pittsburgh Symfoniorkester og opera-
huset Teatro Regio i Torino. Til næste år 
efterfølger han Fabio Luisi som chef-
dirigent for Zürich Operaen.

Han har dirigeret DR Symfoniorkestret 
adskillige gange, og sammen med  
DR Koncertkoret har de netop udgivet 
Dallapiccolas opera Fangen på det 
engelske plademærke Chandos. Ind-
spilningen er i denne måned udvalgt til 
Recording of the Month af det førende 
musiktidsskrift Gramophone. ”Orkestret 
spiller med fantastisk engagement og 
finesse. Det er en fremragende indspil-
ning”, skriver bladet.

Frank Peter Zimmermann er en af 
verdens førende violinister. Hans 
internationale karriere begyndte 
allerede da han var teenager. I dag er 
han 55 år og har gennem årene optrådt 
med alle de bedste orkestre i verden, 
bl.a. med Berliner Filharmonikerne og 
New York Filharmonikerne. Han har 
også spillet flere gange i DR Koncert-
huset, senest i 2018. 

Ved siden af de mange solistoptræ-
dener er Frank Peter Zimmermann 
en ivrig kammermusiker, især med 
sin egen Trio Zimmermann, som han 
har dannet med bratschisten Antoine 
Tamestit og cellisten Christian Poltéra. 
De medvirker også på den nyeste af 
hans mange udgivelser, en trioversion 
af Bachs Goldberg-variationer. 

Frank Peter Zimmermann spiller på  
en uerstattelig Stradivarius-violin  
fra 1711, som delstaten Nordrhein- 
Westfalens stiller til rådighed for ham.
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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 chefdiri-
gent 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.

0
5



J. S. Bach/Anton Webern: 
Ricercar à 6

Da Bach levede, fandtes der ikke  
symfoniorkestre af den type, vi har  
haft de sidste godt 100 år. Utallige 
arrangører og komponister har derfor 
bearbejdet Bachs værker for stort 
orkester. Tolvtonekomponisten Anton 
Webern er en af dem. I 1935 lavede 
han en udgave af Bachs Ricercar,  
der samtidig blev næsten som et  
selvstændigt værk af Webern selv.

Ricercaren stammer fra et stor- 
værk, Bach skrev i sin alderdom:  
Musikalisches Opfer. Det er en  
samling fugaer over et tema, Bach  
fik udstukket af den musikelskende 
fyrste Frederik den Store. 

En ricercare er en type fuga – og en 
fuga kan sammenlignes med en kanon, 
blot med mange flere muligheder. Bach 
var en mester til denne avancerede 
kompositionsteknik, og i hans alder-
dom antog interessen et mysticistisk 
omfang. Hvor tæt, hvor spidsfindigt, 
hvor symbolladet kunne man skrive 
en fuga? Med sin Ricercar, som er en 
seksstemmig fuga, nåede han et af 
sine højdepunkter.

200 år senere foregik tidens mest 
avancerede musikspekulationer i Wien. 
Komponisten Anton Webern var blandt 
de wienerkomponister, der sagde 
endeligt farvel til dur og mol. I stedet 
arbejdede han med tolvtonemusik på 
et meget analytisk grundlag. At det 

kunne forenes med Bachs eksperi-
menter, viste han med sit nyskabende 
arrangement af ricercaren.  

Bach angav ikke, hvilke instrumenter, 
der skal spille stykket, og det gjorde 
Webern fri til at gøre noget meget 
radikalt. Weberns orkestrering er en 
klingende analyse, en slags farvekode 
af stykkets mindste bestanddele. Alene 
den første præsentation af temaet er 
fordelt på tre forskellige messingblæ-
sere og en harpe. Den slags ’klangfar-
vemelodik’ præger også Weberns egne 
værker, og Bachs Ricercar fra 1747 
bliver i høj grad samtidig et stykke 
Webern anno 1935.
 
”Min orkestrering sigter efter at afdæk-
ke den motiviske sammenhæng. Dette 
var ikke helt nemt”, forklarede Webern. 
”Målet har været at udtrykke min egen 
opfattelse af stykkets karakter. Og 
hvilken musik det dog er! Er det ikke 
gavnligt at vække denne musik fra 
Bachs egen abstrakte fremstilling og 
gøre den tilgængelig for alle og enhver 
gennem orkestret?”
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Alban Berg: 
Violinkoncert

Alban Bergs violinkoncert er en hyldest 
til et særligt menneske – og en reakti-
on på et tragisk dødsfald. Kort efter at 
Alban Berg var begyndt at komponere 
sin violinkoncert, fik han budskabet om, 
at en ung kvinde, der stod ham nær, 
den 18-årige Manon Gropius, pludselig 
var død som følge af polio.

Hendes forældre, Alma Mahler og ar-
kitekten Walter Gropius, hørte ligesom 
Alban Berg til Wiens absolutte kulturelite. 
Berg og hans hustru betragtede den 
kunstnerisk begavede unge kvinde som 
en del af deres egen familie, næsten som 
en adopteret datter. Rystet over hendes 
død besluttede Berg at gøre violinkon-
certen til et mindeværk for Manon. Den 
fik undertitlen Til minde om en engel.

Violinkoncerten er i to satser, der hver 
består af to kontrasterende dele. 1. 
sats begynder blidt som en kærlig 
beskrivelse af et yndefuldt og blom-
strende væsen. Også anden halvdel 
af satsen fortæller om livets lyse sider 
– Alban Berg citerer en østrigsk folke-
melodi, og musikken kommer nærmest 
til at danse vals. 

2. sats er meget voldsommere, og 
fortvivlelsen hober sig op. Efter et 
dramatisk klimaks kommer trøsten som 
sendt fra oven: Stille hører man Bachs 
salme Es ist genug (Det er nok) snige 
sig ind i musikken. Salmen begynder 
i soloviolinen og fortsætter som en 

dialog med klarinetterne. Berg har 
ligefrem skrevet salmeteksten ind i 
partituret: ”Det er nok. Jeg farer med 
fred til Himlens hus.” 

Med disse skjulte trøsterord falder 
violinkoncerten til ro.

Bachs gamle melodi falder af flere 
årsager smukt ind i Alban Bergs moder-
nistiske, atonale musik. Salmemelodiens 
fire første toner er nemlig de samme 
som de sidste fire toner i den tolvto-
nerække, Alban Berg har lagt til grund 
for hele violinkoncerten. Berg har med 
andre ord ’fundet’ Bachs salme inde i 
sin egen musik. En kerne af evighed, 
der forener det tabte med det levende. 
Symbolikken kunne ikke vær smukkere.

Alban Bergs violinkoncert er ikke bare 
gribende musik, men altså samtidig 
et godt eksempel på hvordan tolvto-
neteknikken kan fungere fuldstændig 
organisk som en naturlig del af en kom-
ponists tonesprog. Man behøver ikke 
analysere musikkens indre bestanddele 
i detaljer for at nyde den – Alban Bergs 
violinkoncert er under alle omstændig-
heder et af 1900-tallets hovedværker, 
der med sin længselsfuldhed når langt 
ind i lytterens hjertekule.

Alban Berg døde selv pludseligt af en 

blodforgiftning, blot otte måneder efter 

hans ’engel’, Manon Gropius.
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Johannes Brahms: 
Symfoni nr. 3

Ligesom man i Alban Bergs violin-
koncert finder et motto i musikken 
(”Es ist genug” – Det er nok) har Brahms 
gemt et motto i sin 3. symfoni. Delvist 
skjult, men ikke mere hemmeligt, end 
at man gerne må opdage det!

I Brahms’ tilfælde er det mottoet ”Frei, 
aber froh” (Fri, men glad). Et tvetydigt 
og måske ligefrem selvmodsigende 
udsagn. Brahms nød sin frihed som 
kunstner, men den glæde var dyrekøbt. 
For med friheden fulgte en usynlig 
makker, ensomheden, og Brahms 
valgte som konsekvens at leve alene 
hele livet.

De tre blæserakkorder, der indleder 
symfonien, er en slags åbningskode  
for symfonien. Melodiens toner er 
F-As-F, repræsenterer en forkortelse  
for ”Frei, aber froh”. De tre akkorder,  
som tonerne er akkompagneret af, er 
F-dur, f-mol og F-dur. Og netop den 
skiften mellem dur og mol går igennem 
hele symfoniens sammenblanding af 
det søde og det bitre. 

Det er en gennemført dobbeltsidighed, 
hvis sammenblanding af tilsløring og 
afdækning passede meget godt på 
Brahms’ liv. Han var en formfuldendt og 
suveræn mester, der nøje vurderede, 
hvornår der skulle slås hul på den skal, 
der omgav hans musik og person.

Efter den kraftige og vitale begyndelse 
kunne man tro, at symfonien ville fort-
sætte i en dynamisk og ’heroisk’ stil. 
Men udviklingen er overraskende. Især 
de to midtersatser gør, at symfonien 
drejer uden om de kampstemninger, 
man finder i f.eks. Brahms’ 1. symfoni 
– og i musikken af hans forbillede, 
Beethoven.
 
2. sats bygger på et fromt og uskyldigt 
tema i stil med en folkemelodi eller en 
salme. Brahms præsenterer temaet i 
en sublim orkestrering for træblæsere. 
Musikkens landlige idyl får lov til at 
hænge i luften, for også 3. sats er rolig 
og giver et kig endnu længere ind i 
privatsfæren hos Brahms. Den bryske 
facade fra symfoniens begyndelse 
pilles af – lag for lag – i denne sjælelige 
afklædning. Brahms var tæt på at blive 
irriteret over denne 3. sats’ store suc-
ces hos publikum. Måske fordi han selv 
var overrasket over at have formuleret 
sig med en sådan sensualitet.

Det private tonefald vender over- 
raskende tilbage i slutningen af den 
grublende sidstesats. Symfonien ender 
nemlig ikke med et brag, som finaler tit 
gør, men med et nostalgisk suk. Faktisk 
er Brahms nok den første komponist 
i 1800-tallet, der lader en symfoni 
ende tyst. I stedet for bombastiske 
bækkenslag og paukehvirvler slipper 
musikken ud af fingrene som en fjer i 
sommervinden. 
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Symfoni nr. 3 er musik fra toppen af 
Brahms’ skaberevne. Den er den mest 
kompakte af hans fire symfonier, men 
den er så overlegent gjort, at alt virker 
frit og åndende. I Brahms’ geniale kom-
positionskunst udgøres det samlede 
hele af de mest omhyggeligt formede 
enkeltheder. 

“Brahms’ 3. symfoni får mig til at føle 
mig som en blikkenslager,” var den  
engelske komponist Elgars kommentar 
til denne fuldendte musik. Mens Brahms’  

Lyt til DR Symfoniorkestrets koncerter på 

DR P2, hvor du også kan høre værterne for-

tælle om musikken og interviewe kunstnerne.

tjekkiske kollega Dvořák kom ind på 
det bløde indhold bag den hårde skal: 
”Hvilke pragtfulde melodier kan man 
finde her! Symfonien er fuld af kærlig-
hed, og ens hjerte må smelte.”   

3. sats af symfonien blev allerede på Brahms’ 

tid et stort hit og var medvirkende til, at 

symfonien fik en meget hurtig udbredelse.  

Jens Cornelius

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.



DR Symfoniorkestret
Violin 1
Johannes Søe Hansen
Christina Åstrand
Jan Leif Rohard
Sophia Bæk
Johanna Qvamme
Runi Bæk
Anders Fog-Nielsen
Erik-Theodor Danciu
Helle Hanskov Palm
Johan Amandus Lind
Charlotte Rafn
Isabelle Bania
Marcus Mukherjee
Trine Yang Møller
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sarah Jillian McClelland 
Per Friman

Violin 2
Gunvor Sihm
Monika Malmquist Egholm
Jonida Luisa Tafilaj
Julie Meile
Bodil Kuhlmann
Andrea Rebekka Alsted
Hedvig Oftedahl Vivanco
Marianne Bindel
Line Marie Most
Anne Marie Kjærulff
Vladimir Yosifov
Vivi Mark
Aleksander Kølbel
Andreas Erik Roslund

Bratsch
Dmitri Golovanov
Astrid Christensen
Lilion Anne Soren
Alexander Butz
Benedikte Artved
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Claus Myrup
Radoslaw Ignacy Jarocki
Gunnar Lychou

Daniel Pawel Sledzinski
Emilia Wareborn
Katrine Reinhold Bundgaard

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

Kontrabas
Joel Gonzalez
Maren Elizabeth Reck
Einars Everss
Michael Rossander Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Mads Lundahl Kristensen
Morten Mandel

Fløjte
Astrid Bjelland
Beata Preisiaite-Sidiskiene

Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann

Klarinet
Johnny Teyssier
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Saxofon
Jeanette Balland

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Aksel Kaae Trige
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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
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Lars Ragnar Karlin

Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Delphine Reznik-Constantin

Pauker
Klaes Breiner Nielsen

Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Oliver Kragelund

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 — Karen Skriver Zarganis  
Produktionsleder — Morten Danvad
Lydproducer — Morten Mogensen
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Kim Matthäi Leland, Tony Hitchcock, 
Irène Zandel
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


