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Frédéric Chopin (1810-49)
Koncert for klaver og orkester nr. 1, e-mol, opus 11 (1830)

I – Allegro maestoso
II – Romance. Larghetto

III – Rondo. Vivace

   ca. 40´

   
 Pause (30’) ca. kl. 20.15

Peter Tjajkovskij (1840-93)
Symfoni nr. 4, f-mol, opus 36 (1877-78)

I – Andante sostenuto – Moderato con anima –
Moderato assai, quasi andante – Allegro vivo

II – Andantino in modo di canzona
III – Scherzo: Pizzicato ostinato. Allegro

IV – Finale: Allegro con fuoco

     ca. 43´

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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Lahav Shani
& Yulianna Avdeeva 

31-årige Lahav Shani er fra Israel og 
netop tiltrådt posten som chefdirigent 
for Israel Filharmonikerne. Han overtager 
orkestret efter Zubin Mehta, der var 
chefdirigent i 50 år. Lahav Shani er 
desuden chefdirigent for Rotterdam 
Filharmonikerne og 1. gæstedirigent for 
Wiener Symfonikerne. Det er altså et af 
musikverdenens allerklareste stjerne-
skud, som i aften for første gang dirigerer 
i DR Koncerthuset.

Lahav Shani er født og uddannet i Tel Aviv, 
og han har senere studeret direktion 
i Berlin, hvor han i dag er bosiddende. 
I Tyskland har Daniel Barenboim taget 
ham under sine vinger som mentor. Som 
gæstedirigent har Lahav Shani allerede 
optrådt med bl.a. Concertgebouw Orke-
stret, Dresden Statskapel, Philadelphia 
Orkestret og Boston Symfoniorkester, og 
i sidste måned dirigerede han for første 
gang Berliner Filharmonikerne. Han er 
desuden en fremragende pianist.

 

Den 35-årige pianist Yulianna Avdeeva 
er født i Moskva. Hun har papir på at 
være en af verdens førende Chopin-
pianister, for i 2010 vandt hun den store 
Chopin Klaverkonkurrence i Warszawa. 
Det er en konkurrence, der kun afholdes 
hvert 5. år og er både en national polsk 
begivenhed og en global målestok for 
klaverspil på højeste niveau.

Yulianna Avdeeva har i dag en karriere, 
der bringer hende rundt til de bedste 
orkestre og koncertsale i Europa, Ame-
rika og Asien. I aften optræder hun for 
første gang i DR Koncerthuset. 
Hun har indspillet en lang række al-
bums, bl.a. Chopins to klaverkoncerter, 
spillet på et historisk flygel fra Chopins 
tid sammen med ensemblet Det 18. 
århundredes Orkester. På sit nyeste 
album spiller hun kammerværker af den 
polsk-russiske komponist Weinberg 
sammen med violinisten Gidon Kremer.
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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 
anerkendte 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.



20 år, forelsket og slank som et siv – 
og det største klavertalent i verden! 
Chopin var en purung mand, da han 
i 1830 fejrede triumf med sin nye 
Klaverkoncert nr. 1 i Warszawa. Men 
tre uger senere forlod den unge stjerne 
sit elskede Polen for at optræde i 
Wien, og han vendte aldrig tilbage. For 
mens han var væk, brød den såkaldte 
Novemberopstand ud, et polsk oprør 
mod Ruslands undertrykkelse af 
polakkerne, der varede næsten et år og 
endte med Ruslands sejr.

Mens krigen rasede, boede Chopin i 
Paris. I hans hjem stod en sølvskål med 
polsk jord. Hjemlandets musik fulgte 
også med ham, og Chopin brugte 
polske danserytmer i mange af sine 
værker, f.eks. mazurka og polonaise. 
Hans Klaverkoncert nr. 1 slutter med 
rytmer fra den polske folkedans 
krakowiak. 

Denne kreative brug af polske 
traditioner stak tydeligt ud i samtiden 
– på linje med Chopins enestående 
klaverbehandling, der trods al elegance 
og virtuositet aldrig giver køb på 
udtryksfuldheden. Hans klavermusik 
revolutionerede simpelthen brugen af 
instrumentet.

Lidt tungere ligger det med orkestrets 
del. Chopins to klaverkoncerter 
begynder med ret omstændelige 
orkesterindledninger, og orkestrets 

bidrag er generelt slet ikke så originalt 
som klaverets. Det er blevet taget 
som udtryk for Chopins manglende 
evner for orkestrering, men sådan er 
stilen bare – klaveret er det absolutte 
centrum. Faktisk opførte Chopin ved 
flere lejligheder klaverkoncerten helt 
uden orkester! 

Efter den storladne 1. sats bliver 
stemningen meget mere intim i 2. sats. 
Her drømmer Chopin om det bedste 
han ved: ”Noget har sneget sig ind i mit 
sind gennem øjnene”, fortalte Chopin. 
”Jeg elsker at tænke på det, selv om 
det måske er forkert”. Det skønne syn 
var sopranen Konstancja Glaskowska, 
som han havde lært at kende på 
konservatoriet. 

I et brev til en ven beskrev Chopin 
satsen som ”en forårsdrøm – i 
måneskin. Stille og melankolsk, som 
tænker man tilbage på et lykkeligt sted, 
der fremkalder tusind skønne minder.”

Chopins Klaverkoncert nr. 2 er faktisk 
komponeret før nr. 1. Men de blev 
udgivet på tryk i omvendt rækkefølge, 
og det blev årsag til nummereringen. 

 

Frédéric Chopin:
Klaverkoncert nr. 1
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Peter Tjajkovskij:
Symfoni nr. 4
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”Skæbnen er uundgåelig. Man kan
aldrig undslippe den.” Sådan beskrev
Tjajkovskij indholdet i sin Symfoni
nr. 4. En symfoni, der stammer fra
hans rædselsår 1877, hvor han var
på selvmordets rand, dels på grund
af økonomiske problemer, dels af
angst for at få sin hemmeligholdte
homoseksualitet afsløret.

Halvvejs gennem arbejdet med
symfonien forsøgte han at gifte sig
med en ung kvinde, der var forelsket i
ham, men han indså hurtigt, at idéen
var en katastrofe. Ægteskabet gav
begge parter et nervesammenbrud, og
Tjajkovskij nærmest flygtede til Italien
for at komme sig. Her arbejdede han
videre med symfonien.

”Aldrig før har et orkesterværk kostet
mig så store anstrengelser, men på den
anden side har jeg heller aldrig følt
så stærkt for nogen af mine værker”,
skrev han til sin mæcen, Madame von
Meck. Det var overfor hende, at han
afslørede symfoniens program om den
uundgåelige skæbne.

Skæbnen har sit eget tema i sym-
fonien. Man hører det i musikkens 
allerførste takter, spillet af messing-
blæserne, så alt må bøje sig for den 
vældige magt. Flere gange i satsen 
retter musikken sig op igen, men hver 
gang vender skæbnemotivet tilbage. 
Det er en af Tjajkovskijs mest drama-
tiske satser overhovedet.

Anden sats reflekterer over gamle
minder, både triste og glædelige. En
landlig, barnlig nostalgi gør satsen
mindst lige så bitter som sød. Tredje
sats er tankeflugten, en række billeder,
der farer hastigt forbi uden at sam-
le sig. Tjajkovskij sætter opfindsomt 
strygerne til at spille uden bue, så den 
hektiske knipsen bliver udtryk for rast-
løshed og usammenhængende iver.

I sidste sats beskriver Tjajkovskij,
hvordan glæden må og skal tilbage-
erobres. Satsen er bygget over en 
russisk folkemelodi, Se den lille birk der 
står på marken, som Tjajkovskij folder 
ud med stort teatralsk talent. Alene den 
hastige fanfare, der indleder satsen, er 
en af symfoniens flotteste passager.

”Sig ikke, at alt i verden er trist! Enkle,
men stærke glæder findes. Livet er
alt i alt tåleligt.” Tjajkovskij genfandt
livsviljen på trods af, at skæbnemotivet
også i finalen tvinger sig ind og ikke er
til at slippe af med.

Tjajkovskij lod bevidst ’skæbnemotivet’ 
i symfonien minde om den berømte 
indledning på Beethovens Skæbne-
symfoni, Symfoni nr. 5.

Jens Cornelius



Lyt til DR Symfoniorkestrets koncerter på 

DR P2, hvor du også kan høre værterne 

fortælle om musikken og interviewe kunstnerne.

P2 Koncerten torsdage kl. 19.20 – eller når 

det passer dig på dr.dk/p2koncerten eller i 

DR’s radioapp.

DR Symfoniorkestret 
på DR P2, DR2 & dr.dk

På DR2 kan du hen over efteråret opleve DR 

Symfoniorkestret i DR2 Klassisk søndag 

aftener, bl.a.

Luisi & Bruckners 2. (25. oktober) 

Luisi & Bruckners 7. (1. november)

Viotti & Mahlers 4. (15. november)

Luisi & Alpesymfonien (22. november) 

Bachs Juleoratorium (20. december)

Oplev også DR Symfoniorkestret i 

Den klassiske musikquiz, som er tilbage 

med en ny serie programmer.



0
9

sst.dk/coronacoronasmitte.dk

14.07.2020

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.

Hold afstand og bed andre  
om at tage hensyn

Vær opmærksom  
på rengøring

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Vask dine hænder tit  
eller brug håndsprit

Host eller nys  
i dit ærme

Forebyg smitte
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DR Symfoniorkestret
Violin 1
Christina Åstrand
Johannes Søe Hansen
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
Madara Petersone
Erik-Theodor Danciu
Johan Amandus Lind
Charlotte Rafn
Isabelle Bania

Violin 2
Gunvor Sihm
Teresa La Cour
Monika Malmquist Egholm
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Andrea Rebekka Alsted
Hedvig Oftedahl Vivanco
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Jonida Luisa Tafilaj
Christian Ellegaard
Vladimir Yosifov
Andreas Erik Roslund
Vivi Mark

Bratsch
Dmitri Golovanov
Alexander Butz
Katrine Reinhold Bundgaard
Claus Myrup
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Astrid Christensen
Stine Hasbirk Brandt
Magda Stevensson

Daniel Pawel Sledzinski
Benedikte Artved
Raimund Karlsen Eckertz

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

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

Fløjte
Ulla Miilmann
Astrid Bjelland
Russell Satoshi Itani

Obo
Carl Julius Lefebvre Hansen
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Klaus Tönshoff

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike



DR Symfoniorkestret optræder
hvert år ved flere end

koncerter og arrangementer
75
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drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniorkestret

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Oskar Lejonklo
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

Pauker
Klaes Breiner Nielsen

Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Oliver Kragelund



Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik & P2/P5/P8 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Karen Skriver Zarganis
Produktionsleder — Anders Stigsgaard-Larsen
Lydproducer — Preben Iwan
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Marco Borggreve, Christine Schneider
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


