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Fabio Luisi
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Violin

Torsdag 5. november 2020 kl. 19.30 
 Fredag 6. november 2020 kl. 19.30 

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

MØD MUSIKKEN

0
2



Felix Mendelssohn (1809-47)
Koncert for violin og orkester, e-mol, opus 64 (1844)

I – Allegro molto appassionato
II – Andante

III – Allegretto non troppo – Allegro molto vivace

   ca. 25’

Pause (30’) ca. kl. 20.00

Richard Strauss (1864-1949)
En alpesymfoni, opus 64 (1911-15)

I – Nat
II – Solopgang
III – Opstigning

IV – Ind i skoven
V – Vandring langs bækken

VI – Ved vandfaldet
VII – Et syn

VIII – På blomsterrige enge
IX – På sæteren

X – Ad vildsomme veje gennem buskads og krat
XI – På gletsjeren

XII – Farlige øjeblikke
XIII – På bjergtoppen

XIV – Vision
XV – Tåge stiger op

XVI – Solen formørkes
XVII – Elegi

XVIII – Stilhed før stormen
XIX – Tordenvejr og storm, nedstigning

XX – Solnedgang
XXI – Udklang

XXII – Nat

     ca. 50´

Program

Programændring: Scenetekniske forhold som følge af de aktuelle Corona-restriktioner medfører 

desværre, at Carl Nielsen: En fantasirejse til Færøerne må udgå af koncertens program.
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Fabio Luisi
& Isabelle Faust

Siden 2016 har Fabio Luisi været 
DR Symfoniorkestrets chefdirigent. Han 
er født i Genova i 1959 og er uddannet 
pianist og dirigent. Luisi deler sin karrie-
re mellem opera og orkestermusik – 
og mellem flere faste stillinger, som han 
med sin utrolige flid og selvdisciplin 
magter at overkomme. Han er chefdi-
rigent for Zürich Operaen og desuden 
netop tiltrådt som chefdirigent for 
Dallas Symfoniorkester. Men Luisi fort-
sætter hos DR Symfoniorkestret og har 
nu forlænget sin kontrakt, så den varer 
til 2026. 

”Jeg er ekstremt glad for, at mit forhold til 
DR Symfoniorkestret, som har blomstret 
og udviklet sig vidunderligt gennem de 
seneste fire år, vil fortsætte gennem de 
næste mange sæsoner”, siger Fabio Luisi. 
”Orkestret er med sin fantastiske nysger-
righed og sit skarpe fokus en kilde til stor 
personlig og kunstnerisk glæde i mit liv.”

 

Isabelle Faust fra Tyskland er en af 
verdens førende violinister. Hun er 
født i 1972 og er især kendt for sine 
skarpsindige og originale fortolkninger 
af det centrale tysk-østrigske repertoire. 
Hun er meget optaget af historisk 
opførelsespraksis, og når det passer 
til situationen, skifter hun de moderne 
stålstrenge på sin Stradivarius ud med 
historisk korrekte tarmstrenge og 
benytter spilleteknikker og traditioner 
fra musikkens samtid. På den måde har 
hun bl.a. indspillet Mendelssohns og 
Schumanns violinkoncerter sammen 
med Freiburg Barokorkester.

Isabelle Faust er også en fantastisk 
kammermusiker, der har et tæt sam-
arbejde med den russiske pianist 
Alexander Melnikov og den franske 
cellist Jean-Guihen Queyras. Blandt 
deres mange fremragende udgivelser 
er alle Beethovens violinsonater og 
klavertrioer.
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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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“Jeg kunne tænke mig at skrive en 
violinkoncert. Der tumler én rundt i 
hovedet på mig, og jeg kan ikke få fred 
for dens begyndelse.” Sådan skrev Felix 
Mendelssohn i 1838. Alligevel var det 
svært for ham at få violinkoncerten 
færdig, og efter flere år med alt for 
meget arbejde blev Mendelssohn ramt 
af et livstruende tilfælde af stress og 
overbelastning. 

Mendelssohn tog på sanatorium for 
at genvinde sine kræfter. “Jeg hviler 
under æbletræer og en stor eg. Spiser 
jordbær til kaffen, til frokost og til 
aftensmaden, drikker kildevand, står 
op kl. 6 om morgenen, men sover 
alligevel ni en halv time om natten”, 
skrev han hjem fra kurstedet Bad 
Soden. Da han et par måneder senere 
pakkede sammen, havde han det 
færdige manuskript til violinkoncerten 
med hjem.  

I musikken kan man næsten høre, 
at den er skabt i de paradisiske om-
givelser med jordbær og kildevand, 
som Mendelssohn beskrev. Koncerten 
begynder i mol, men det ændrer ikke 
ved, at det er lykkelig musik: drøm-
mende og lidenskabelig i førstesatsen, 
poetisk i andensatsen og jublende og 
humoristisk i finalen. Det hele formet 
til en elegant helhed, hvor satserne 
fortsætter ud i hinanden uden egentlige 
afbrydelser. 

Mendelssohn var en overlegen 
komponist, der gav sin musik en 
luksuriøs finish. Det kom bestemt ikke 
af sig selv. Perfektionen og elegancen 
blev hårdt tilkæmpet, og han var 
nådesløst selvkritisk, når noget ikke 
levede op til hans krav. I eftertiden 
har den smukke overflade været 
nedvurderet som ’for perfekt’. Sådan 
er holdningen heldigvis ikke længere, 
og nye generationer af musikere, 
bl.a. violinisten Isabelle Faust, har 
genplaceret Mendelssohn som en 
af 1800-tallets mest fuldendte og 
idérige komponister. 

Den skønne tid på sanatoriet kunne 
desværre ikke redde Mendelssohn. 
Få år senere døde han af en række 
slagtilfælde i den uforståelige alder 
af bare 38 år. Det var tilsyneladende 
en arvelig svaghed, for hans søster 
Fanny, der også var komponist, var 
få måneder inden død af samme 
årsag. Violinkoncerten blev et af 
Mendelssohns sidste – og bedste – 
værker. Hvad kunne han ikke have 
skabt, hvis han havde levet 10, 20 eller 
30 år mere? 

Violinkoncerten blev uropført i 1845. Den 

blev dirigeret af Mendelssohns danske 

protegé, Niels W. Gade.

Felix Mendelssohn: 
Violinkoncert
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En alpesymfoni er et timelangt værk om 
Alpernes storhed og deres indvirkning 
på mennesket. På trods af titlen er det 
egentlig ikke en symfoni. Det er snarere 
en kæmpemæssig musikalsk digtning 
om noget, der så stort, at det ikke 
kan rummes indenfor de sædvanlige 
rammer. En alpesymfoni fortæller om 
et overvældende naturfænomen, men 
også om et menneske, en bjergbestiger, 
der hæver sig over alle andre.

Musikken er i 22 scener, der spilles 
uden pauser. Den beskriver en dagslang 
bjergvandring og begynder i uhyggeligt 
nattemørke. Desto voldsommere er 
virkningen, da den blændende sol-
opgang ses over bjergkammen! Og så 
kan opstigningen ellers begynde med 
stærke, ivrige skridt. 

Klimaks kommer forståeligt nok i af-
snittet På tinden, som efterfølges af 
den stærkt symbolske del Vision. Her 
har bjergbestigeren fået en stærk 
åbenbaring ved at kunne overskue 
hele landskabet.

En alpesymfoni stiller voldsomme krav 
til både arrangørens pengepung og 
koncertsalens størrelse. Strauss kræver 
over 100 musikere, bl.a. orgel, to harper, 
to paukespillere, en vindmaskine med 
håndsving og en ”Donnermaschine” 
(tordenmaskine), der normalt udgøres af 
en rumlende metalplade. Blandt de ud-
videde styrker er også et fjernorkester 

med trompeter, basuner og tolv ekstra 
valdhorn, der spiller jagtsignaler ved 
indgangen til skoven. Og da vandrings-
manden senere når op på sæteren, 
høres der koklokker i det fjerne!

At bestige et bjerg er jo et symbol for 
menneskets stræben og ambitioner,  og 
sådan er det også hos Strauss. Han for-
bandt Alperne med filosoffen Nietzsches 
bog Antikrist og dens antireligiøse bud-
skab ”Gud er død”. Strauss skrev:

”Det står mig klart, at den tyske nation 
kun kan opnå fornyet skaberkraft ved 
at befri sig fra kristendommen. Jeg vil 
give min alpesymfoni titlen Antikrist, 
fordi den symboliserer moralsk renselse 
gennem egen styrke, befrielse gennem 
arbejde og tilbedelse af den evige, fan-
tastiske natur”.

Strauss droppede senere idéen om at 
kalde værket for Antikrist, men selv 
uden den skærpelse af idéen er der sta-
dig mange tanker i En alpesymfoni og i 
programerklæringen om Tysklands gen-
rejsning, der klinger uhyggeligt. ”Den 
evige, fantastiske natur” har gennem 
historien måttet lægge ryg til meget.

Også i Danmark er der komponeret bjerg-
bestigningsmusik, f.eks. Victor Bendix’ 1. 

symfoni, Fjeldstigning (1878), og Rued Lang-

gaards 1. symfoni, Klippepastoraler (1911). 

Richard Strauss: 
En alpesymfoni
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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



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.

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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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.
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om at tage hensyn
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og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Vask dine hænder tit  
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Host eller nys  
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Forebyg smitte



DR Symfoniorkestret
Violin 1
Johannes Søe Hansen
Soo-Jin Hong
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
Austin Lee Hansen

Violin 2
Gunvor Sihm
Monika Malmquist Egholm
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Marianne Bindel
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Hedvig Oftedahl Vivanco
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Jonida Luisa Tafilaj
Christian Ellegaard
Vladimir Yosifov
Andreas Erik Roslund
Benedikte Damgaard
Josefine Dalsgaard

Bratsch
Dmitri Golovanov
Alexander Butz
Katrine Reinhold Bundgaard
Claus Myrup
Carina Andersson
Astrid Christensen
Stine Hasbirk Brandt
Magda Stevensson
Daniel Pawel Sledzinski
Benedikte Artved
Emilia Wareborn
Radoslaw Ignacy Jarocki
Raimund Karlsen Eckertz

Cello
Henrik Dam Thomsen
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Louisa Schwab
Vanja Maria Louro
Johan Krarup
Richard Krug
Chul-Geun Park
Cansin Kara
Jacob La Cour

Kontrabas
Joel Gonzalez
Ludwig Schwark
Einars Everss
Michael Rossander Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Mads Lundahl Kristensen
Morten Mandel

Fløjte
Ulla Miilmann
Astrid Bjelland
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller
Veronica Isabelle Ulrikkeholm

Klarinet
Pedro Franco Lopez
Søren Elbo
Per Majland
André Manuel Pereira da Silva

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Ioan-Alexandru Chirica
Ulrich Kircheis

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

Einar Öhman
Emmet Linus Hartung
Ludwig Hjortenhammar
Jan Lejonklo
Ulrik Ravn Jensen
Nicolai Sell
Karl Johan Åhnberg

Trompet
Michael Frank Møller
Ketil Christensen
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen
Kasper Toftgaard Knudsen

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist
Annaroosa Lampela

Tuba
Thomas Andre Røisland
Jonathan Borksand Hanke

Harpe
Zachary James Hatcher
Berit Spælling

Orgel
Per Salo

Celeste
Rikke Sandberg

Pauker
René Felix Mathiesen
Nicola Carrara

Percussion
Jakob Weber Egholm
Lars Vestergaard Larsen
Gert Mortensen
Jan Rúni Poulsen
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik & P2/P5/P8 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Karen Skriver Zarganis
Produktionsleder — Morten Danvad
Lydproducer — Thore Brinkmann
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Barbara Luisi, Felix Broede, Kim Matthäi Leland
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


