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Felix Mendelssohn (1809-47)
Die schöne Melusine; koncert-ouverture

   ca. 11’

Robert Schumann (1810-56)
Symfoni nr. 3, opus 97, ‘Den Rhinske’ 

I – Lebhaft
II – Scherzo: Sehr mäßig

III – Nicht schnell
IV – Feierlich
V – Lebhaft

  ca. 32’

Pause (30’) ca. kl. 20.15

Richard Wagner (1813-83)/Ryan Wigglesworth (f. 1979)
Ragnarok – en symfonisk rejse

   ca. 46´

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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Ryan Wigglesworth 
& Felicia Moore

Ryan Wigglesworth er både dirigent, 
komponist, arrangør og pianist. Han 
er englænder, født i 1979, uddannet i 
Oxford, og er for tiden huskomponist hos 
English National Opera. 

I årene 2015-18 var han 1. gæstediri-
gent for Hallé Orkestret i Manchester. 
Som gæstedirigent har han optrådt med 
de bedste britiske orkestre og med bl.a. 
Concertgebouw Orkestret i Amsterdam, 
Bayerns Radiosymfoniorkester og Bam-
berg Symfonikerne. 

Ryan Wigglesworth er desuden profes-
sor i komposition ved Royal Academy 
of Music i London. Her grundlagde han 
sidste år et orkester, Knussen Chamber 
Orchestra, opkaldt efter Oliver Knussen, 
der var hans forgænger. 

Ryan Wigglesworth har komponeret en 
lang række værker, bl.a. operaen The 
Winter’s Tale og en klaverkoncert, der 
blev uropført sidste år ved The Proms i 
Royal Albert Hall.

 

Den 32-årige amerikanske sopran 
Felicia Moore oplever i disse år sit gen-
nembrud. I aften synger hun for første 
gang i Danmark.

Felicia Moore er født i New Jersey, 
uddannet på Juillard School of Music 
i New York og valgte vejen som 
operasanger, efter at hun havde op-
daget, at en karriere som professionel 
korsanger ikke passede med hendes 
store stemmes solistiske karakter. 
Hun debuterede som solist i 2013 i 
Carnegie Hall.

I operaverdenen har man bemærket 
hendes potentiale for Wagners musik og 
hans krævende, dramatiske kvinderoller.

Felicia Moore har været solist med 
New York Filharmonikerne og i næste 
sæson er hendes debut på Metropoli-
tan Operaen i New York planlagt 
(i Verdis opera Nabucco). I USA skal 
hun til næste år også debutere i den 
store rolle som Senta i Wagners Den 
flyvende hollænder.
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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.
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Den skønne Melusine er en vandnymfe, 
der ligesom Den lille havfrue er splittet 
mellem et liv i vandet og på landjorden. 

Historien er et oldgammelt fransk 
eventyr, der i middelalderen nåede til 
Tyskland. Det fortæller om Melusine, der 
får menneskeskikkelse og gifter sig med 
en ridder, mens hun holder sin fortid 
som vandnymfe hemmelig for alle. Det 
varer, indtil hun en dag bliver opdaget af 
sin mand, da hun for et øjeblik er tilbage 
i sin havfruelignende skikkelse.

I sin ouverture Die schöne Melusine 
indfanger Mendelssohn stemninger og 
personer fra historien, uden at han gen-
fortæller historien trin for trin. 

Ouverturen begynder med en folke-
sangslignende melodi i klarinetten – en 
slags ’Der var engang’-tema – og den før-

ste vi hører om, er den yndige nymfe. Bag-
efter får man en musikalsk karakteristik af 
hendes mandige ridder, hvis temperament 
ikke er til at spøge med. 

Ouverturen er ikke et forspil til en 
teaterforestilling eller en opera, men 
simpelthen et orkesterstykke, der står 
for sig selv. Denne særlige genre, kon-
certouverturen, var Mendelssohn en 
mester til. Hans bedst kendte eksem-
pler er ouverturerne En Skærsommer-
natsdrøm og Hebriderne. 

Ligesom de to andre ouverturer er også 
Die schöne Melusine lavet med genial 
elegance og virtuositet. Indledningens 
gengivelse af den rislende flod betog 
Wagner så stærkt, at han overtog idéen 
som indledning til sin operacyklus 
Nibelungens Ring – det store sagndra-
ma, der har sit udspring i Rhinens vand.
 

Felix Mendelssohn: 
Die schöne Melusine

Robert Schumann: 
Symfoni nr. 3, Den rhinske

Rhinen snor sig gennem det frodige 
Tyskland fra dens udspring i Alperne 
og til udløbet i Nordsøen. Den enorme 
flod har mytisk status i tysk kultur, for 
Rhinen har siden de ældste tider givet 
føde til mennesker og lokket med 
eventyr og sagn.

Schumann kom til Rhinlandet i 1850, 
da han blev headhuntet til posten som 
musikdirektør i Düsseldorf. Hans tid 
i byen begyndte meget lovende, og 
den overstrømmende modtagelse i 
Düsseldorf virkede som en trylledrik på 
hans skrøbelige, bipolare sind. Hurtigt 
komponerede han sin 3. symfoni, der 
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blev et vidunderlig positivt stykke 
musik. Glade rytmer, strålende farver 
og iørefaldende melodier vælter ud af 
symfonien, der fik tilnavnet Den rhinske 
symfoni da en anmelder beskrev den 
som ”et stykke liv ved Rhinen. Man 
ser for sig smukke sejlture mellem de 
grønne bakker og forestiller sig de 
gemytlige vinhøstfester”.

Efter symfoniens tre første, solbeskin-
nede satser skifter stemningen brat. 
Højstemte og mystiske akkorder får 
musikken til at vende sig væk fra lyset, 
ind i mørket og underbevidstheden. 
Schumann skrev, at den sats skulle lyde 
”som ledsagelse til en højtidelig cere-
moni”. Han var sandsynligvis inspireret 
af en katolsk kardinalindsættelse, som 
han havde overværet i Kölns kæmpe-
mæssige domkirke. 

Satsens suggererende virkninger er 
en meget virkningsfuld kontrast til de 
vuggende bølger og glade folketoner 
i resten af symfonien. Den spaltning 
mellem indadvendt og udadvendt er et 
træk i mange af Schumanns værker.

Den rhinske symfoni blev uropført i 
februar 1851 og blev en øjeblikkelig 
succes. Desværre blev Rhinen to år 
senere på helt anden vis en del af 
Schumanns livshistorie: Han fik et totalt 
nervesammenbrud og forsøgte at tage 
livet af sig ved at kaste sig i floden. 
Derefter blev han tvangsindlagt og 
døde i 1856 på et asyl for sindslidende.

Den rhinske symfoni har nr. 3 ud af 

Schumanns fire symfonier, men der er 

kludder i nummereringen, for faktisk er det 

den sidste symfoni, han skrev.

Wagners firedobbelte opera Nibelun-
gens Ring er bygget på den germanske 
og nordiske mytologi. Vi møder guder 
og mennesker, der meget kort fortalt 
kæmper om magten over verden. Super-
våbnet er en guldring, der stammer fra 
Rhinens vand. Sidste del af sagaen hed-
der Götterdämmerung, eller på dansk 
Ragnarok. Her har konflikten nået et 
’point of no return’. Den gamle verdens-
orden må gå under, så en ny verden kan 
vokse frem. 

Wagner blev færdig med Ragnarok i 1874, 
og i 1876 opførte han for første gang alle 
fire operaer i sit nybyggede festspilhus i 
Bayreuth. Hans visionære kæmpeværk er 
stadig totalt overvældende og helt udenfor 
kategori. Alene Ragnarok varer fire en halv 
time (og dertil kommer et antal pauser i 
operahuset!). Derfor er det sjældent, man 
får Ragnarok at høre. Enkelte korte orke-
sterafsnit spilles af og til i koncertsalene, 
men de giver ikke indtryk af operaens 
vældige episke format.

Richard Wagner/
Ryan Wigglesworth: 
Ragnarok – en symfonisk rejse
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 I 2017 lavede den engelske dirigent og 
komponist Ryan Wigglesworth et sam-
mendrag af Ragnarok. Her er operaen 
forkortet til ca. tre kvarter, og alle sangere 
undtagen én, valkyrien Brünnhilde, er 
smeltet sammen med orkestret.

Ryan Wigglesworth er ikke den første, 
der har lavet sådan en forkortet udgave 
af Ragnarok, men Wagners partitur 
på næsten 1.000 sider er så utrolig 
righoldigt, at mulighederne for at sam-
mensy en koncertversion er mange. 
Wigglesworth kalder sin version for ”en 
symfonisk rejse” for at understrege, at 
det er orkestret, der tager os på genvej 
ind i operaen. 

Ryan Wigglesworths udgave begynder 
med det uudgrundelige forspil fra 
operaens prolog. Verden er tydeligvis 
på kanten af sin eksistens – vi nærmer 
os afgørelsens time. Da bryder daggryet 
bryder frem, og helteparret, menneske-
sønnen Siegfried og valkyrien Brünn-
hilde, Odins datter, viser sig. 

Siegfried skal afsted på nye eventyr, 
der denne gang bliver skæbnesvangre. 

Som afskedsgave giver han ringen til 
Brünnhilde. Hun giver ham til gengæld 
sin hest, Grane, og Siegfried rider 
afsted op ad Rhinen. Vandet bruser om 
ham som i et triumferende springvand. 
Dette orkesterafsnit er kendt som 
Siegfrieds Rhinfærd.

Men Siegfried mister sit liv i magtkam-
pene. Den symfoniske rejse gennem 
Ragnarok fortsætter til hans døds-
scene, der efterfølges af den heroiske 
sørgemarch Siegfrieds død, et af 
Wagners mest overvældende klimakser. 

Brünnhilde har nu fattet sin beslutning – 
som kvinder gør det i Wagners operaer: 
Hun må dø sammen med sin elskede for 
at opnå den fulde kærlighed. Da flam-
merne på Siegfrieds ligbål står højt, rider 
hun på sin hest ind i bålet og brænder 
op. Valhalla, gudernes hjem, omspæn-
des af ilden. Op af Rhinen kommer 
rhindøtrene og finder guldringen i bålets 
aske. Ringen vender tilbage til floden, 
hvor den kom fra. En ny og bedre verden 
uden magtkampe kan opstå.

Jens Cornelius
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Richard Wagner:
Fra Götterdämmerung/Ragnarok
Finale (Brünnhildes immolationsscene) 

Tekst: Richard Wagner

Tekst/oversættelse

Oversættelse: Henrik Nebelong

Store kævler 
stable I skal 
ved bredden af Rhin til bål!
Lyst skal da
lue den ild, 
hvor den ælde helts, 
den herligstes legem forgår. 
Hans hest før så herhid, 
at som jeg den helten kan følge.
For: med ham den helligste 
ære at dele 
er alt mit legeme vil. 
Før ud Brünnhildes ord! 

Som lutter solskin 
stråler hans lys:
så ren jo var han, 
der mig bedrog! 
Sin hustru sveg han 
tro mod vennen: 
fra sin egen evigt 
eneste elskte 
skiltes han ved sit sværd. 
Ærligt som han 
svor ingen eder; 
ægte som han 
var ingen i forbund; 
ædelt som han 
ingen har elsket! 
Og dog, alle eder, 
alle hans forbund, 
den evige elskov – 
sveg ingen som han! 
Véd I, hvor det kom? 
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Starke Scheite
schichtet mir dort
am Rande des Rheins zu Häuf’!
Hoch und hell
lodre die Glut,
die den edlen Leib
des hehrsten Helden verzehrt.
Sein Ross führet daher,
dass mit mir dem Recken es folge:
denn des Helden heiligste
Ehre zu teilen,
verlangt mein eigener Leib.
Vollbringt Brünnhildes Wort!

Wie Sonne lauter
strahlt mir sein Licht:
der Reinste war er,
der mich verriet!
Die Gattin trügend,
treu dem Freunde, 
von der eignen Trauten,
einzig ihm teuer,
schied er sich durch sein Schwert.
Echter als er
schwur keiner Eide;
treuer als er
hielt keiner Verträge;
lautrer als er
liebte kein andrer:
und doch, alle Eide,
alle Verträge,
die treueste Liebe
trog keiner wie er! –
Wisst ihr, wie das ward?



 O ihr, der Eide
ewige Hüter!
Lenkt euren Blick
auf mein blühendes Leid:
erschaut eure ewige Schuld!
Meine Klage hör’,
du hehrster Gott!
Durch seine tapferste Tat,
dir so tauglich erwünscht,
weihtest du den,
der sie gewirkt,
dem Fluche, dem du verfielest:
mich musste
der Reinste verraten,
dass wissend würde ein Weib!
Weiss ich nun, was dir frommt? –
Alles, alles,
alles weiß ich,
alles ward mir nun frei!
Auch deine Raben
hör’ ich rauschen;
mit bang ersehnter Botschaft
send’ ich die beiden nun heim.
Ruhe! Ruhe, du Gott! –

Mein Erbe nun
nehm’ ich zu eigen.
Verfluchter Reif!
Furchtbarer Ring!
Dein Gold fass’ ich
und geb’ es nun fort.
Der Wassertiefe
weise Schwestern,
des Rheines schwimmende Töchter,
euch dank’ ich redlichen Rat!
Was ihr begehrt,
ich geb’ es euch:
aus meiner Asche
nehmt es zu eigen!
Das Feuer, das mich verbrennt,
rein’ge vom Fluche den Ring!
Ihr in der Flut
löset ihn auf,

Åh, I, der vogter 
ederne evigt! 
Sænk Jeres blik 
til min blomstrende sorg: 
besku Jeres evige skyld! 
Denne klage hør, 
du høje gud! 
Ved heltens gæveste dåd 
– dig så gavnlig og god –
skabte du hans
skæbne som din:
forbandelsen viet blev han – 
mig måtte 
den rene forråde: 
en kvinde viden da vandt! 
Véd jeg nu, hvad du må? 
Alting, alting, 
alting véd jeg, 
alting åbnes mig nu! 
Hærfaders ravne 
her jeg hører: 
med bange ventet budskab 
sender jeg begge nu hjem. 
Hvil da! Hvil da, du gud!

Min arv jeg nu 
tager til eje. 
Forbandet, ring, 
rædsomt du blev! 
Dit guld ta’r jeg 
og giver det bort 
til dybe vandes 
vise søstre, 
til Rhinens svømmende døtre: 
I gav mig redeligt råd! 
Hvad I begær’, 
jeg giver Jer: 
tag fra min aske 
ringen til eje! 
Lad flammen, hvor jeg forgår, 
brænde forbandelsen bort! 
Snart under sø 
op I den sno, 
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und lauter bewahrt
das lichte Gold,
das euch zum Unheil geraubt.

Fliegt heim, ihr Raben!
Raunt es eurem Herren,
was hier am Rhein ihr gehört!
An Brünnhildes Felsen
fahrt vorbei:
der dort noch lodert,
weiset Loge nach Walhall!
Denn der Götter Ende
dämmert nun auf;
So – werf’ ich den Brand
in Walhall’s prangende Burg.

Grane, mein Ross,
sei mir gegrüsst!
Weisst du auch, mein Freund,
wohin ich dich führe? 
Im Feuer leuchtend
liegt dort dein Herr,
Siegfried, mein seliger Held.
Dem Freunde zu folgen 
wieherst du freudig?
Lockt dich zu ihm 
die lachende Lohe?
Fühl meine Brust auch, 
wie sie entbrennt; 
helles Feuer 
das Herz mir erfasst, 
ihn zu umschlingen, 
umschlossen von ihm, 
in mächtigster Minne 
vermählt ihm zu sein!
Heiajaho! Grane!
Grüss’  deinen Herren!
Sigfried! Siegfried! Sieh’!
Selig grüsst dich dein Weib!
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og lutret bevar 
dens lyse guld, 
hvis rov kun vanheld har voldt!

Far hjem, I ravne! 
Røb for Jeres herre, 
hvad her ved Rhin I har hørt! 
Flyv højt over 
Brünnhild’-fjeldets tind, 
hvor Loke flammer – 
før hans luer mod Valhal! 
Da skal gudedøden 
dæmre som dag: 
her kaster jeg brand 
i Valhals prangende borg.

Grane, min hest! 
Vær hilset her! 
Véd du nu, min ven, 
hvorhen jeg dig fører? 
På bål din herre 
blusser i brand, 
Siegfried, min salige helt.
For vennen at følge 
vrinsker du fyrig? 
Lokker til ham 
de leende luer? 
Føl Brünnhild’s bryst da: 
det brænder med, 
klare flammer 
i hjertet har fat: 
ham at omslynge, 
omsluttet af ham 
i elskovens tattrå, 
med ham blive ét! 
Hejaho! Grane! 
Hils da din herre! 
Siegfried! Siegfried! Se! 
Her dig hilser din brud!

Henrik Nebelong: Richard Wagners Nibelungens Ring © Forlaget Vandkunsten, 2017
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Lyt til DR Symfoniorkestrets koncerter på 

DR P2, hvor du også kan høre værterne for-

tælle 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 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.
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DR Symfoniorkestret
Violin 1
Christina Åstrand
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
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
Andrea Rebekka Alsted
Hedvig Oftedahl Vivanco
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
Lucas Alan Blekeberg
Raimund Karlsen Eckertz

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

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

Fløjte
Ulla Miilmann
Astrid Bjelland
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Carl Julius Lefebvre Hansen 
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller 

Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez
Søren Elbo
Theodore Mavrakis

Fagot
Audun Halvorsen
Britta Cortabarria 
Dorte Bennike

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Oskar Lejonklo
Dominika Piwkowska
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Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.

DR Symfoniorkestret optræder
hvert år ved flere end

koncerter og arrangementer
drsymfoniorkestret.dk

facebook.com/DRSymfoniorkestret
75

Anna Nygård Lingdell
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
Christian Vinther
Jan Lejonclou
Nicolai Sell

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist
Kasper Smedegaard Thaarup

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher
Berit Spælling

Pauker
Klaes Breiner Nielsen
Patric Raab

Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Oliver Kragelund
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik & P2/P5/P8 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Gordon Alsing
Produktionsleder — Anders Stigsgaard-Larsen
Lydproducer — Thore Brinkmann
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Benjamin Ealovega, Jiyang Chen
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


