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4.10. kl. 12.15   

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Alondra de la Parra
Dirigent

Julian Prégardien
Tenor

Torsdag 1. oktober 2020 kl. 19.30

MØD MUSIKKEN

kl. 18.30 i koncertsalen 
v. Esben Tange
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Sergej Prokofjev (1891-1952)
Romeo og Julie (1935), suite nr. 3, opus 101 

I – Romeo ved fontænen
II – Morgendans

III – Julie
IV – Ammen
V – Aubade 

VI – Julies død

ca. 20’

Gustav Mahler (1860-1911)
Lieder eines fahrenden Gesellen (1885)

I – Wenn mein Schatz Hochzeit macht
II – Ging heut’ Morgen über’s Feld
III – Ich hab’ ein glühend Messer

IV – Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

ca. 16´

Pause (30’) ca. kl. 20.20

Maurice Ravel (1875-1937)
Cinq Mélodies populaires grecques (1904-05)

I – Chanson de la mariée.
II – Là-bas, vers l’église.

III – Quel galant m’est comparable.
IV – Chanson des cueilleuses de lentisques.

V – Tout gai!

ca. 8´

Silvestre Revueltas (1899-1940)
La noche de los Mayas (1939)

I – Noche de los Mayas
II – Noche de Jaranas
III – Noche de Yucatán

IV – Noche de encantamiento

ca. 29´

Program
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Alondra de la Parra
& Julian Prégardien

Den mexicansk-amerikanske dirigent 
Alondra de la Parra er på få år blevet 
kendt som ambassadør for syd- og 
mellemamerikansk musik og for sin 
smittende musikglæde på scenen. Det 
har gjort hende til noget af en kultfigur 
på YouTube og de sociale medier, og af 
den mexicanske regering har hun fået 
officiel titel af kulturambassadør.

Alondra de la Parra er født i 1980 og 
uddannet i Mexico og USA. I løbet af 
sin studietid i New York stiftede hun 
orkestret Philharmonic Orchestra of the 
Americas for at øge opmærksomheden 
på den klassiske musik fra Nord-, Syd- 
og Mellemamerika. Hun har også været 
chefdirigent i Australien for Queensland 
Symfoniorkester, og som gæstedirigent 
har hun optrådt med mere end 100 
orkestre, bl.a. London Filharmonikerne, 
Orchestre de Paris og Sveriges 
Radiosymfoniorkester. 

Den tyske tenor Julian Prégardien er 
36 år. Han har sunget lige siden han 
begyndte som drengekorsanger i 
Limburg Domkirke. Og i øvrigt er han 
er søn af den højt anerkendte tenor 
Christoph Prégardien.

Som 25-årig blev Julian Prégardien 
solist ved Frankfurt Operaen, samtidig 
med at han begyndte et sideløbende 
spor som liedsanger. Siden 2013 har 
han arbejdet freelance i Europa og USA 
med både opera, lieder, kirkemusik 
og orkesterværker. Ved siden af sine 
mange koncerter er han desuden 
sangprofessor ved Universitetet i 
München.

Julian Prégardien har indspillet en lang 
række albums, senest Schumanns 
sangcyklus Dichterliebe. Aftenens 
dirigent Alondra de la Parra kender han 
fra en opsætning sidste år på Berlins 
Statsopera, hvor han sang hoved-
rollen som Prins Tamino i Mozarts 
Tryllefløjten.
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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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Sergej Prokofjev: 
Romeo og Julie, suite nr. 3

Prokofjevs musik til Romeo og Julie 
favner alle følelserne i Shakespeares 
udødelige kærlighedsdrama: 
ungdommens energi og hovedløshed, 
den stormende og fumlende 
forelskelse, den spontane – men fatale 
– beslutning om at stikke af og den 
sanseløse sorg over at miste.

De to unge elskende kommer fra 
strenge familier – Montague og Capulet 
– som modsætter sig deres kærlighed. 
Parret søger hjælp hos munken 
Laurentius, der i bedste hensigt giver 
Julie et sovemiddel, som skal simulere 
hende død. Men Romeo tror, at Julie 
virkelig er død, og han tager livet af sig. 
Da hun vågner og finder ham død, vil 
hun heller ikke leve videre.

Balletten blev komponeret i 1935 
efter at Prokofjev var vendt tilbage til 
Rusland efter mange år i Vesten. Kirov 
Teatret i Leningrad var interesseret 
i en ny forestilling af ham, men 
afviste Romeo og Julie på grund af 
handlingens slutning. I Sovjetunionen 
skulle kunsten følge statens ønsker, 
og man ville ikke have en ballet, hvor 
begge hovedpersoner tager livet af sig. 
”Døende mennesker kan jo ikke danse”, 
forklarede man komponisten. 

Det blev derfor i den slovakiske by 
Brno, at Prokofjevs ballet fik premiere i 
1938, og først i 1940’erne kom den op 
i Sovjetunionen. Romeo og Julie blev 

en publikumssucces og er kun vokset i 
berømmelse siden.

Det store balletpartitur er boblende 
fuldt af liv og farver. Musikken er 
i Prokofjevs uforlignelige stil, hvor 
’forkerte’ toner blander sig og 
fremtryller drilske, humoristiske eller 
uhyggelige virkninger. En anden 
X-faktor er Prokofjevs melodiske 
talent og hans meget særprægede 
og vittige orkestrering, der er skabt 
med et enestående øre for nye 
klangkombinationer. 

Prokofjev kan karakterisere scener og 
personer, så man faktisk kan opleve 
dramaet med lukkede øjne. Den fulde 
oplevelse kræver, at man hører hele 
balletmusikken i ét hug (og det kan 
anbefales!). Prokofjev lavede dog selv 
tre koncertsuiter med uddrag af den 
lange ballet. I aftenen får vi Suite nr. 3, 
der består af seks satser. Den rummer 
musikalske portrætter af både Romeo, 
Julie og af Julies barnepige, der skal til 
at give slip på den halvvoksne pige. På 
trods af to lyse intermezzoer undervejs 
vælger Prokofjev at afslutte suiten med 
den ultimative tragedie, Julies død i 
krypten.

Herhjemme er balletten Romeo og Julie 

med John Neumeiers koreografi et af Den 

Kongelige Ballets glansnumre
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Mahlers sange er den inderste kerne af 
hans livsværk. De er små musikalske 
bouillonterninger, der rummer essensen 
af hans univers. For Mahler var sangene 
så centrale, at de også fungerede som 
idékatalog for flere af hans symfonier.

Sangcyklusen Lieder eines fahrenden 
Gesellen (En farende svends sange) 
er et tidligt eksempel på Mahlers 
selvopfattelse som en hvileløs, ulyksalig 
kunstner. Sangene – og teksterne – 
skrev han i 1885 som 24-årig efter en 
ulykkelig forelskelse. ”Jeg har skrevet 
en sangcyklus, og alle sangene er 
tilegnet hende. Hun kender dem ikke. 
Hvad andet kan de fortælle hende, end 
hvad hun ved. De er tænkt, som når en 
farende svend, ramt af skæbnen, må 
drage ud i verden,” skrev Mahler til en 
bekendt.

Mahler var også påvirket af gamle tyske 
folkesange, da han skrev Lieder eines 
fahrenden Gesellen. Den første sang, 
Wenn mein Schatz Hochzeit macht, er 
en slags personlig gendigtning af en 

folkesang om ung mand, der græder 
af sorg over, at hans elskede skal giftes 
med en anden.

I den charmerende Ging heut’ Morgen 
über’s Feld (Jeg gik til morgen over 
marken) er den rastløse sjæl taget 
ud i naturen, lokket af dens skønhed. 
Naturen kan ingen tage fra ham, men 
lykken – den vil aldrig blomstre hos 
ham.

Sangcyklusen slutter desperat med 
den abrupte Ich hab’ ein glühend 
Messer, hvor hovedpersonen føler sig 
som stukket af en kniv, og Die zwei 
blauen Augen von meinem Schatz, 
der sorgfuldt minder ham om hans 
elskedes smukke blå øjne. Det syn må 
han bære gennem livet, nu hvor han 
drager afsted uden mål.

Den anden sang, Ging heut’ Morgen über’s 

Feld, bruger Mahler som tema i sin 1. 

symfoni.

I aften kan man høre et sjældent opført 
mesterværk i miniatureformat, nemlig 
de Fem græske folkesange af Maurice 
Ravel. De viser på ganske kort tid – de 

varer knap ti minutter – at Ravel var en 
perfektionist, der også i det mindste 
format skrev den mest udsøgte musik.

Gustav Mahler: 
Lieder eines fahrenden Gesellen

Maurice Ravel: 
Fem græske folkesange
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Ravel lavede gennem årene en del 
arrangementer af folkesange fra 
forskellige lande. De græske sange, som 
er fra øen Chios, mødte han gennem en 
studiekammerat af græsk afstamning. 

Det er højst forskellige sange, der 
ikke danner en samlet fortælling, men 
fungerer som små etniske postkort fra 
et fjernt og eksotisk land.

Chanson de la mariee (Sang til bruden) 
er nærmest gammeltestamentlig i sin 
højstemte kærlighedserklæring. La-
bas, vers l’eglise (Dernede ved kirken) 
er en religiøs vision om de døde på 
kirkegården, mens Quel galant m’est 
comparable? (Hvilken bejler kan måle 
sig med mig?) synges af en selvglad 
frier med krumsværd i bæltet. Det hele 

slutter med Tout gai!, en absolut fjollet 
sang om at være i så godt humør, at 
benene bare ikke kan stå stille.

De Fem græske folkesange blev 
komponeret i 1904-05 og kan både 
synges på græsk og fransk. Melodierne 
har eksotiske træk, som Ravel tydeligvis 
fandt meget pikante, og som han kunne 
bruge i sit raffinerede tonesprog.
 
Oprindeligt skrev han musikken for 
sang og klaver, først senere gik han i 
gang med at udarbejde versionerne 
med orkester. De blev dog aldrig 
fuldendt, og da han i 1935 var for syg 
til at gøre orkesterudgaven færdig, 
blev den gjort klar af hans yndlingselev 
Manuel Rosenthal.   

Silvestre Revueltas: 
Mayaernes nat

Silvestre Revueltas er Mexicos vigtigste 
komponist. Han skrev sine værker 
i en kort og heftig skaberperiode i 
1930’erne, hvor han arbejdede på at 
befri den mexicanske musik fra de 
herskende europæiske traditioner. 
”Mine rytmer er støjende og dynamiske, 
man kan både se dem og røre ved 
dem”, forklarede han. 

Hans mest berømte orkesterstykke, 
Sensemaya, rummer en rituel magi 
i sine hidsige, insisterende rytmer. 
I samme familie er La Noche de los 
Mayas (Mayaernes nat), som Revueltas 
skrev i 1939, året før sin død. 

La Noche de los Mayas er egentlig 
komponeret til en film. Historien om 
en mayapige, der forlader sin kæreste 
til fordel for en opdagelsesrejsende, 
er ikke alt for god, og Revueltas indså, 
at det ville være bedre for musikken 
at omforme den til et selvstændigt 
koncertværk. Det nåede han desværre 
ikke at få skabt, inden han døde af druk 
og lungebetændelse. Han blev kun 40 år.
 
I 1959 lavede dirigenten José 
Limantour den suite i fire satser, som 
spilles i aften. Satserne beskriver fire 
nætter med hver deres stemning og liv. 
1. sats, Mayaernes nat, er voldsom og 



truende musik, hvor Revueltas’ massive 
orkestrering mærkes helt ned i maven. 
I de stille passager fornemmer man de 
tragiske sider af mayafolkets liv. 2. sats, 
Nattefest, ligner på overfladen enkel 
dansemusik, men snart opdager man 
dissonanser og gentagelser, der gør 
musikken temmelig surreel. 

3. sats, Yucatans nat, er en nocturne 
med lyden af den besjælede natur. 
Sidste sats, Fortryllelsernes nat, 
er det dramatiske klimaks med et 
orgie af rytmer, der tårner sig op. 
Teknisk set er satsen udformet som 
et tema med variationer, men det 

er slagtøjsinstrumenterne, der med 
deres improvisationer fylder det 
meste og skaber en trancelignende 
virkning. Satsen er åndemaneri 
for symfoniorkester, og musikken 
ender nærmest med at styrte om af 
udmattelse.

Revueltas havde en grovkornet humor. Når 

han brugte folke-instrumenter i sin musik, 

var det ”af hensyn til turistbranchen”, sagde 

han.

Jens Cornelius
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Tekst: Gustav Mahler, efter Achim von
Arnim og Clemens Brentanos samling 
af folkeviser, Des Knaben Wunderhorn.

I – Wenn mein Schatz Hochzeit macht
Wenn mein Schatz Hochzeit macht,
fröhliche Hochzeit macht,
hab’ ich meinen traurigen Tag!
Geh’ ich in mein Kämmerlein,
dunkles Kämmerlein,
weine, wein’ um meinen Schatz,
um meinen lieben Schatz!

Blümlein blau! Blümlein blau!
Verdorre nicht! Verdorre nicht!
Vöglein süss! Vöglein süss!
Du singst auf grüner Heide.
Ach, wie ist die Welt so schön!
Ziküth! Ziküth!

Singet nicht! Blühet nicht!
Lenz ist ja vorbei!
Alles Singen ist nun aus!
Des Abends wenn ich schlafen geh’,
denk’ ich an mein Leide!
An mein Leide!

Gustav Mahler: 
Lieder eines fahrenden Gesellen
En farende svends sange

Dansk oversættelse: Per Bærentzen.

I – Når min skat fejrer bryllup
Når min skat fejrer bryllup,
Fejrer festligt bryllup,
Er det for mig en sorgens dag!
Så går jeg ind i mit lille kammer,
Mørke, lille kammer!
Græder! Græder! over min skat,
Over min elskede skat!

Lille blå blomst! Lille blå blomst!
Du må ikke visne, ikke visne!
Lille søde fugl! Lille søde fugl!
Du synger over grønne vang!
Ak! Hvor verden dog er smuk!
Kvirrevit! Kvirrevit!

Syng ikke; spring ikke ud!
Våren er jo ovre!
Al sang er nu forbi.
Ved aften, når jeg går til ro,
Tænker jeg på min smerte!
På min smerte!
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II – Ging heut’ morgen über’s Feld
Ging heut’ morgen über’s Feld,
Tau noch auf den Gräsern hing;
sprach zu mir der lust’ge Fink:
“Ei, du! Gelt?
Guten Morgen! Ei, gelt? Du!
Wird’s nicht eine schöne Welt?
Schöne Welt? Zink! Zink!
Zink! Zink! Schön und flink!
Wie mir doch die Welt gefällt!“

Auch die Glockenblum’ am Feld
hat mir lustig, guter Ding’,
mit den Glöckchen, klinge, kling,
ihren Morgengruss geschellt:
“Wird’s nicht eine schöne Welt?
Kling! Kling! Schönes Ding!
Wie mir doch die Welt gefällt!“

Und da fing im Sonnenschein
gleich die Welt zu funkeln an;
alles Ton und Farbe gewann!
Im Sonnenschein!
Blum’ und Vogel, gross und klein!
“Guten Tag!
Ist’s nicht eine schöne Welt?
Ei, du! Gelt?
Schöne Welt!“

Nun fängt auch mein Glück wohl an?
Nein! Nein! Das, ich mein’,
mir nimmer blühen kann!

II – Jeg gik til morgen over marken
Jeg gik til morgen over marken,
Duggen hang endnu på hvert et strå;
Da talte den muntre drossel til mig:
“Hej, du! Ikke!?
God morgen! Hej, ikke? Du!
Bli‘r det ikke en skønne verden?
Skønne verden? Kvirrevit!
Kvirrevit! Skøn og dejlig!
Hvor verden dog behager mig!“

Også den lille klokkeblomst på marken
Har i sit lystige humør
Med de små klokkers klingeling
Ringet mig sin morgenhilsen:
“Bli’r det ikke en skønne verden?
Klingeling! Skønne ting!
Hvor verden dog behager mig!“

Og da straks i solens skin
Tog verden til at funkle;
Alt, alt fik klang og farve!
I solens skin!
Blomst og fugl, stor og lille!
“Goddag!
Er det ikke en skønne verden!?
Hej, du! Ikke!?
Skønne verden!?“

Nu begynder vel også min lykke?
Nej, nej! Hvad jeg elsker,
Vil aldrig blomstre for mig!
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III – Jeg har en glødende kniv
Jeg har en glødende kniv,
En kniv i mit bryst,
Åh ve!
Den skærer så dybt
I hver glæde og hver lyst.
Ak, hvad er det for en ond gæst!
Aldrig er han i ro,
Aldrig er han i hvile!
Ikke ved dag, ikke ved nat,
Når jeg sov!
Åh ve!

Når jeg ser op i himlen,
Ser jeg to blå øjne for mig!
Åh ve!
Når jeg går i den gule mark,
Ser jeg langt borte det blonde hår
Flagre i vinden.
Åh ve!
Når jeg vågner brat af drømmen
Og hører hendes latters sølverklang,
Åh ve!
Jeg ville ønske, jeg lå på den sorte båre
Og aldrig mere kunne åbne øjnene.

III – Ich hab’ ein glühend Messer
Ich hab’ ein glühend Messer,
ein Messer in meiner Brust.
O Weh!
Das schneid’t so tief
in jede Freud’ und jede Lust.
Ach, was ist das für ein böser Gast!
Nimmer hält er Ruh’,
nimmer hält er Rast!
Nicht bei Tag, noch bei Nacht,
wenn ich schlief!
O Weh!

Wenn ich in den Himmel seh’
seh’ ich zwei blaue Augen steh’n!
O Weh!
Wenn ich im gelben Felde geh’,
seh’ ich von fern das blonde Haar
im Winde weh’n!
O Weh!
Wenn ich aus dem Traum auffahr’
und höre klingen ihr silbern’ Lachen,
O Weh!
Ich wollt’ ich läg auf der schwarzen Bahr’,
könnt’ nimmer die Augen aufmachen.
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IV – De to blå øjne
De to blå øjne
Hos min skat,
De har sendt mig
Ud i den vide verden,
Da måtte jeg tage afsked
Med den kæreste plads!
Åh blå øjne,
Hvorfor har I set på mig?
Nu føler jeg evigt smerte og sorg!

Jeg gik ud i den stille nat,
Alt over den mørke vang.
Ingen sagde farvel til mig,
Farvel!
Min følgesvend var kærlighed 
og smerte!

På vejen stod der et lindetræ,
Der hvilede jeg første gang
I søvnen!
Under lindetræet,
Der lod sine blomster falde
Som sne over mig,
Der vidste jeg ikke, hvad livet gør.
Alt, alt var atter godt!
Alt! Alt! Kærlighed og smerte,
Virkelighed og drøm!

IV – Die zwei blauen Augen
Die zwei blauen Augen
von meinem Schatz,
die haben mich in die weite
Welt geschickt.
Da musst’ ich Abschied nehmen
vom allerliebsten Platz!
O Augen blau,
warum habt ihr mich angeblickt?
Nun hab’ ich ewig Leid und Grämen!

Ich bin ausgegangen in stiller Nacht
wohl über die dunkle Heide;
hat mir niemand Ade gesagt!
Ade!
Mein Gesell’ war Lieb’ 
und Leide!

Auf der Strasse steht ein Lindenbaum,
da hab’ ich zum ersten Mal
im Schlaf geruht!
Unter dem Lindenbaum,
der hat seine Blüten
über mich geschneit,
da wusst’ ich nicht, wie das Leben tut,
war alles, alles wieder gut!
Alles! Alles! Lieb’ und Leid,
und Welt, und Traum! 



Tekst: Michel Dimitri Calvocoressi

I – Chanson de la mariée
Réveille-toi, réveille-toi, 
perdrix mignonne,
Ouvre au matin tes ailes.
Trois grains de beauté,
mon cœur en est brûlé!

Vois le ruban d’or que je t’apporte,
Pour le nouer autour de tes cheveux.
Si tu veux, ma belle, 
viens nous marier!
Dans nos deux familles, tous sont alliés!

II – Là-bas, vers l’église
Là-bas, vers l’église,
Vers l’église Ayio Sidéro,
L’église, ô Vierge sainte,
L’église Ayio Costanndino,
Se sont réunis,
Rassemblés en nombre infini,
Du monde, ô Vierge sainte,
Du monde tous les plus braves!

III – Quel Galant m’est comparable
Quel galant m’est comparable,
D’entre ceux qu’on voit passer?
Dis, dame Vassiliki?

Vois, pendus à ma ceinture,
pistolets et sabre aigu...
Et c’est toi que j’aime!

Oversættelse: Karen Krog

I – Brudens sang
Vågn op, vågn op 
yndige  agerhøne
Spred dine vinger for morgenen.
Tre skønhedspletter,
mit hjerte brænder derved.

Se det guldbånd, jeg bringer dig
for at binde det om dit hår.
Hvis du vil, min smukke, 
kom lad os gifte os!
I vore to familier er alle forbundne.

II – Derovre ved kirken
Derovre, nær ved kirken,
ved kirken Sankt Sidéro.
Kirken – oh hellige jomfru
kirken Sankt Costandino,
er de forsamlede 
i et uendeligt antal,
af denne verden, oh hellige jomfru,
af denne verden de modigste af alle.

III – Hvilken frier er min lige 
Hvilken frier er min lige
blandt dem, man ser gå forbi?
Fortæl mig det fru Vassiliki.

Se hvad der hænger ved mit bælte,
pistoler og en skarp sabel.
Og det er dig jeg elsker.
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Maurice Ravel: 
Cinq Mélodies populaires 
grecques 
Fem græske sange
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Maurice Ravel: 
Cinq Mélodies populaires 
grecques 
Fem græske sange

IV – Chanson des cueilleuses de 
lentisques
Ô joie de mon âme,
Joie de mon coeur,
Trésor qui m’est si cher;
Joie de l’âme et du cœur,
Toi que j’aime ardemment,
Tu es plus beau qu’un ange.
Ô lorsque tu parais,
Ange si doux
Devant nos yeux,
Comme un bel ange blond,
Sous le clair soleil,
Hélas ! tous nos pauvres cœurs 
soupirent!

V – Tout gai!
Tout gai! gai, Ha, tout gai!
Belle jambe, tireli, qui danse;
Belle jambe, la vaisselle danse,
Tra la la la la...

IV – Lentisksamlernes sang

Oh, min sjæls glæde,
mit hjertes fryd,
mn skat, der er mig så dyrebar;
Sjælens og hjertets fryd,
du, som jeg elsker så lidenskabeligt,
du er smukkere end en engel.
Og når du viser dig,
blide engel
for vore øjne
som en smuk blond engel,
under den klare sol,
Ak! så sukker alle vore stakkels 
hjerter.

V – Så muntert
Så muntert, muntert, Ha, så muntert!
Dejlige ben, tralala, der danser;
dejlige ben,  bestikket danser,
Tralala 



DR Symfoniorkestret

Violin 1
Soo-Jin Hong
Christina Åstrand
Kern Westerberg
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
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
Monika Malmquist Egholm
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Marianne Bindel
Anne Marie Kjærulff
Hedvig Oftedahl Vivanco
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Jonida Luisa Tafilaj
Vladimir Yosifov
Andreas Erik Roslund
Vivi Mark
Peter Andreas Nielsen

Bratsch
Dmitri Golovanov
Magda Stevensson
Katrine Reinhold Bundgaard
Claus Myrup
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh

Astrid Christensen
Lilion Anne Soren
Stine Hasbirk Brandt
Alexander Butz
Benedikte Artved
Emilia Wareborn

Cello
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Chul-Geun Park
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Johan Krarup
Richard Krug
Jacob La Cour
Karin Dalsgaard
Tobias van der Pals

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

Fløjte
Ulla Miilmann
Astrid Bjelland
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Maria Lundbak 
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Klaus Tönshoff
Søren Elbo
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DR Symfoniorkestret optræder
hvert år ved flere end

koncerter og arrangementer
drsymfoniorkestret.dk

facebook.com/DRSymfoniorkestret

75

Fagot
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike
Aksel Kaae Trige

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
Kasper Smedegaard Thaarup 
Marek Adam Stolarczyk
Thomas Dahlkvist 

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher

Tasteinstr.
Per Salo
Rikke Sandberg

Pauker
René Felix Mathiesen

Percusson
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Mads Hebsgaard Andersen
Mads Drewsen
Oliver Kragelund
Gert Mortensen
Patric Raab
Per Jensen
Tom Nybye
Marta Soggetti
Peter Stilborg Düring
Morten Grønvad

Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.
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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 & Beethovens 7. (4. oktober)

Luisi & Beethovens 9. (11. oktober)

Luisi & Bruckners 2. (25. oktober)

Luisi & Bruckners 7. (1. november)

Viotti & Mahlers 4. (15. november)

Luisi & Alpesymfonien (22. november) 

Oplev også DR Symfoniorkestret i 

Den klassiske musikquiz, som er tilbage 

med en ny serie programmer fra søndag 

d. 27. september.

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 & P2/P5/P8 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Gordon Alsing
Produktionsleder — Jakob Helmer Mørck
Lydproducer — Thore Brinkmann
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Oscar Turco, 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


