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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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Vilde vidunderlige Danmark
Musik til tv-serien, komponeret af Rasmus Zwicki, Peter Due & Anthony Lledo

 
Sommeren

Jeg gik mig ud en sommerdag 
(N.F.S. Grundtvig/Svensk folkemelodi; arr. Rasmus Zwicki)

Hovedtema Åbning (Rasmus Zwicki)
Sommer ved havet (Rasmus Zwicki)

Gråsælen og havet (Peter Due)
Travlhed i landskabet (Anthony Lledo)

Gøgereden (Peter Due)
Kongeørnens flugt (Peter Due)

Kongeørnen og haren (Peter Due)
 

Efteråret
Nu falmer skoven trindt om land 

(N.F.S. Grundtvig/Johan Henrik Nebelong; arr. Peter Due) 
Efterår i byen (Rasmus Zwicki)

Kronhjortenes kamp (Rasmus Zwicki)
Parring (Anthony Lledo)

Sort sol på heden (Rasmus Zwicki)
 

Vinteren
Det er hvidt herude 

(St.St. Blicher/Thomas Laub; arr. Rasmus Zwicki)
Natten (Anthony Lledo)

Ingen mad til kirkeuglens unger (Rasmus Zwicki)
 

Foråret
Forår i skoven (arr. Rasmus Zwicki)

Det er i dag et vejr 
(Ludvig Holstein/Poul Schierbeck; arr. Rasmus Zwicki)

Gråandens farefulde rejse (Peter Due)
Svanen (Peter Due)

Gennem landskabet (Anthony Lledo)
        

           1 time og 10 min. (der er ikke pause i koncerten)

TV-serien Vilde vidunderlige Danmark er produceret af Mastiff for DR 

med Henrik Zachariassen som producent og Erling Groth som redaktør.

Vertigo har tilpasset klippene fra TV-serien, der vises ved koncerten.

Program
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Velkommen til en koncert, som vi  
har set frem til meget længe her i  
DR Koncerthuset. 

Gennem flere år har et væld af forskel-
lige kræfter her i DR arbejdet tæt sam-
men om vores største natursatsning 
til dato: tv-serien Vilde vidunderlige 
Danmark. En serie, som har sprængt 
alle rammer for, hvad der er produceret 
i genren herhjemme, og som for alvor 
har vist, hvad der kan lade sig gøre, når 
vi arbejder tæt sammen i hele huset.

Musikken i Vilde vidunderlige Danmark 
er indspillet her i Koncertsalen af DR’s 
egne sangere og musikere, og hver 
eneste tone er skabt specielt til serien 
af tre danske komponister, som fik den 
på én gang meget frie og allige- 
vel meget specifikke opgave at sætte 
musik til Danmarks natur. 

På den ene side skulle komponisterne 
forsøge at få musikken til at spille tæt 
sammen med seriens rige billedside – 
et arbejde, som kræver koordinering og 
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synkronisering ned til mindste detalje, 
for at vi som seere kan opleve på et 
mere intuitivt plan, at lyd og billeder 
hører sammen. 

På den anden side fik de tre kom-
ponister frit lejde til at udnytte korets 
og orkestrets enorme udtryksregister. 
Musikerne og sangerne fra DR’s kor og 
orkestre har været til komponisternes 
fulde rådighed, og vi har nydt at være en 
del af den spændende skabelsesproces, 
som ligger bag musikken til serien. 

Ved utallige indspilningssessions 
har vi fyldt Koncertsalen med den 
farvestrålende orkestermusik, som er 
blevet resultatet af komponisternes 
arbejde. Alt er blevet optaget og ind-
spillet i den fornemste lydkvalitet for 
at give seerne den største musikalske 
oplevelse hjemme i stuen – og for at 
matche det spektakulære tekniske 
niveau på billedsiden. 

Men selvom vi er stolte over det en-
delige resultat i tv-serien, er der altså 
noget om, at rigtig musik skal opleves 
i en koncertsal! Lige fra de første toner 
til Vilde vidunderlige Danmark blev 
indspillet, har vi set frem til at få sel-
skab af et rigtigt, levende publikum her 
i salen til denne første live-opførelse 
af musikken. Det var ikke med vores 
gode vilje, at vi i foråret måtte flytte 
koncertdatoerne et halvt år frem, men 
nu glæder vi os så meget desto mere 
til endelig at kunne dele denne koncert 
i musikkens og naturens tegn med jer.

God fornøjelse!

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset,

Den levende musik og P2/P5/P8

TV-serien Vilde vidunderlige Danmark vil i 

den kommende tid blive vist i bl.a. Tyskland, 

Frankrig, Schweiz, Østrig, Polen, Kroatien og 

de baltiske lande. Serien er også blevet solgt 

til visning i hele Asien.
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Jesper Nordin 
& Christine Nonbo Andersen

Jesper Nordin (f. 1975) er en dansk 
dirigent med omfattende erfaring inden 
for især opera og ny kompositionsmusik. 
Han har uropført over 100 nyskrevne 
værker og har en tæt kontakt med sin 
egen generations danske komponister.

Siden sin debut fra Det Kgl. Danske Mu-
sikkonservatorium i 2006 har han diri-
geret alle landets professionelle orkestre, 
kor og ensembler, såvel som orkestre 
i Finland, Sverige, Frankrig, Ukraine og 
England. Fra 2008 til 2010 var han ind-
studeringsleder på Det Kgl. Teater, hvor 
han også har dirigeret både opera, ballet 
og medvirket som dirigent i over 25 fore-
stillinger. I 2012 vandt han en national 
dirigentkonkurrence arrangeret af Dansk 
Kapelmesterforening. 

Siden foråret 2020 er Jesper Nordin mu-
sikchef for Aarhus Symfoniorkester, men 
finder heldigvis også tid til at dirigere. 

Sopranen Christine Nonbo Andersen
er uddannet på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium i København.
Hun har et alsidigt repertoire og
bevæger sig med stor naturlighed
mellem mange forskellige stilarter.

Christine er den første, der har taget 
hele turen fra starten som 12-årig i 
DR’s børnekor over pigekoret til en 
plads som professionel sanger i DR 
Vokalensemblet. Hun synger også i bl.a. 
Musica Ficta og ensemble Barocca, 
hvor hun især dyrker sin interesse for 
den tidlige musik. Hun har desuden i 
en årrække været sanger i det danske 
Tolkien Ensemble, med hvem hun har 
turneret i store dele af Tyskland samt 
medvirket ved fire åbningskoncerter 
i DR’s Koncerthus i 2009.

Christine har flere gange tidligere været
solist med DR Symfoniorkestret, bl.a.
ved flere af de populære koncerter
med gaming- og filmmusik.
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DR Symfoniorkestret 
& DR Koncertkoret

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.

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 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.

DR’s kor og orkestre kan ikke bare ople-
ves live i DR Koncerthuset, men også
på turné rundt i Danmark og i udlandet.
De seneste sæsoner har DR Symfoni-
orkestret og Fabio Luisi turneret i Japan, 
Kina og USA med musik af bl.a. danske 
komponister på programmet.

DR Koncertkoret er DR’s symfoniske kor, 
som har vundet stor international aner-
kendelse inden for stort set alle genrer 
og epoker af den klassiske musik. Under 
sit første navn, Statsradiofoniens Kor, 
debuterede koret i 1932 og har siden 
været en fast musikalsk partner til 
DR Symfoniorkestret både ved kon-
certer, på indspilninger og nogle af 
orkestrets udlandsturnéer.

I fuld opstilling består DR Koncertkoret 
af 74 professionelle sangere, der kommer 
på scenen, når publikum skal opleve den 
store, brede korklang. Koret har optrådt 
med en lang række danske og interna-
tionale orkestre og ensembler, og man 
kan desuden også hver sæson opleve 
sangerne alene i a cappella-kormusik. 
Ved denne koncert medvirker kun 
DR Koncertkorets damer – hele koret 
kan opleves i december i Beethovens 
Missa solemnis som en del af markerin-
gen af 250-året for Beethovens fødsel.

Siden 2016 har den belgiske dirigent
Bart Van Reyn været syngemester
for DR Koncertkoret.
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Rasmus Zwicki (f. 1979) er uddannet 
komponist og musikteoretiker ved Det 
Fynske Musikkonservatorium. Som kom-
ponist arbejder han med særligt fokus 
på forskellige koblinger mellem musik 
og fortælling, bl.a. i værker som Indfø-
ring i tonekunsten (2007), Konsumia 
(2009), Første Symfoni (2010), Aller Sid-
ste Symfoni (2011), Ufuldendt Symfoni 
(2012) og Sidste Symfoni (2013), alle 
med egne tekster. Han har også skrevet 
tekst til operaen Andre Bygninger, som i 
2015 vandt Reumert-prisen for bedste 
opera. Han har netop været aktuel ved 
KLANG Festival 2020 med Duncan 
House – an appartment opera (2019). 
Rasmus Zwicki har også kunnet høres 
som vært i DR P2’s Natsværmeren.

Peter Due (f. 1974) komponerer musik til 
film, computerspil og TV samt orkester- 
og kammermusik til koncertsalen. Han 
debuterede fra solistklassen i komposi-
tion på Det Kgl. Danske Musikkonserva-

torium i 2008 og er desuden uddannet 
violinist fra Det Fynske Musikkonserva-
torium. Fra 2016 har han været in-house 
komponist hos spiludvikleren Through-
line Games. Det førte til et samarbejde 
med Copenhagen Phil, som i 2016 blev 
det første danske orkester, der indspiller 
musik til et dansk computerspil. Peter 
Dues soundtrack til computerspillet For-
gotton Anne var nomineret til en D.I.C.E. 
Award i 2019 og vandt en UZETA Award 
for Best Original Soundtrack.

Anthony Lledo (f. 1972) er en dansk 
komponist med scores til adskillige 
danske og internationale film og tv-se-
rier på CV’et, bl.a. Journal 64, Forhøret 
og Smagen af Sult, den prisvindende 
amerikanske film Gettysburg, den 
animerede tv-serie Legends of Chima 
og den svenske film Frostbite. I 2008 
flyttede Lledo til Los Angeles efter invi-
tation fra den engelske filmkomponist 
Harry Gregson-Williams og arbejdede 
efterfølgende med ham som komponist 
og arrangør på film som X-Men Origins: 
Wolverine, Prince of Persia, Shrek 
Forever After og The Town m.fl. Anthony 
Lledo har modtaget flere priser for sin 
filmmusik.

Komponisterne
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Hvordan sætter man musik til 
Danmarks natur? Til årstidernes gang 
og dyrerigets små og store dramaer 
– fra fødsel og død til parring, sult og 
dyrenes nådesløse jagt på hinanden 
gennem landskabet. 

For to år siden blev tre danske kom-
ponister bedt om at skabe musikken 
til Vilde vidunderlige Danmark – DR’s 
store nye naturserie, der blev sat i 
søen med ambitioner om at være på 
niveau med internationalt førende 
naturproduktioner.

En af dem, Rasmus Zwicki, fortæller her 
om sit arbejde med musikken.

”Serien varer fem timer, og fordi dyrene 
ikke taler, er det musikken, der har ordet 
en stor del af tiden – på næsten lige 

fod med Lars Mikkelsens fortællespor. 
Så det er rigtig meget musik, vi har 
komponeret – over tre timer i alt,” siger 
Rasmus Zwicki.

Den 41-årige komponist, der blandt 
andet har en master i komposition 
fra Guildhall School of Music and 
Drama i London, har komponeret 
seriens hovedtema, musik til alle de 
forskellige danske landsskabstyper 
og årstider samt et udvalg af konkrete 
dyrehistorier. Inspirationen har han 
hentet ude i naturen.

”Jeg har gået lange ture rundt om i 
landet og mærket den natur, der er. Jeg 
har prøvet at lytte mig ind til, om det 
danske landskab har en musik. Jeg har 
sat mig i skoven, ved søen, ved havet 
og set, hvordan landskabet bevæger 

Lyden af den 
danske natur
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sig. Solstrålen, der spejler sig i en blank 
sø, bliver til lyd – klare, bølgende klange. 

Det lyder ikke som vand, men som 
oplevelsen af at se på vand. Jeg 
indfanger pulsen, tempoet og energien, 
når jeg er derude og finder den klang 
og struktur, musikken skal have – og 
hvilke instrumenter jeg hører i de 
forskellige landskabstyper,” fortæller 
Rasmus Zwicki.

Musikkens rolle er central
I forhold til de konkrete scener med 
forskellige dyr har en af udfordringerne 
været at ramme den rigtige intensitet.

”Det handler om at finde balancen i 
musikken. Musikkens rolle er meget 
central i forhold til at formidle dramaet, 
og man kan nemt give for meget 
eller for lidt i forhold til, hvad der skal 
fortælles. Der kan være tale om et 
lillebitte dyr, men når man zoomer ind 
på det, vil en bestemt scene måske 
være en stor historie for dyret. Og hvor 

lægger musikken sig så henne? Skal 
lyden være stor? Eller skal den være lille 
og spinkel? Det kan være en udfordring 
at finde den rigtige størrelse og dybde i 
udtrykket,” siger Rasmus Zwicki.

Helt praktisk har der også været 
udfordringer med nogle af de konkrete 
scener:

”Mens jeg lavede musikken, lå 
fotograferne jo stadig ude i landet 
og filmede dyrene. Så jeg har ofte 
komponeret ud fra beskrivelser af, hvad 
de håbede på at filme – vel vidende at 
dyr jo kan være lidt mere utilregnelige 
end skuespillere. 

For at det kunne passe med orkestrets 
tidsplan har vi været nødt til at indspille 
musikken på et tidspunkt, hvor alt 
ikke var filmet, og derfor måtte vi 
komponere nogle generelle stykker, 
der kunne bruges på for eksempel 
nuttethed, jagt, kamp, parring og 
’romantik’,” smiler Rasmus Zwicki.
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Storslået og episk
Musikken til Vilde vidunderlige 
Danmark er indspillet af DR Sym-
foniorkestret, DR Pigekoret og for-
skellige solister og er det største 
orkestersoundtrack, der er lavet til 
en dansk dokumentar.

”Jeg er sindssygt taknemmelig for at 
have fået mulighed for at medvirke 
i denne kæmpesatsning. For mange 
komponister er orkestret det ultimative 
instrument. Samtidig er kombinationen 
af naturemnet og den brede orkesterlyd 
helt ideel, også til den lille flade danske 
natur. Der er noget storslået og eypisk 
over naturen, uanset hvor i verden 
man er. Når man i serien ser sæler i 
slowmotion, så er det kæmpestort. Eller 
nogle af de mindre dyr – dyret er lille, 
men dets liv er et mirakel, og det er der 
bare stor musik i. Så vi har et emne, der 
kan rumme stor orkestermusik, og det 
er en kæmpe ære og fornøjelse at være 
med til,” siger Rasmus Zwicki.

Halvandet år med naturmusik
Da serien havde premiere på DR1 i foråret 
2020, havde Rasmus Zwicki beskæftiget 
sig i omkring halvandet år i alt med at 
sætte musik til den danske natur.

”Det har først og fremmest været 
dybt tilfredsstillende at være del af 
noget, som så mange mennesker har 
skabt sammen og at indgå i dette her 
fascinerende samspil med musikere 
og sangere, der får soundtracket til 
at klinge, fotografer, som fanger de 
fantastiske billeder, forfatterne, der 
former scenerne og instruktør og 
klippere, som får det hele til at spille 
sammen. Og så er jeg også blevet 

klogere på, hvordan geografien former 
os som mennesker – hvad det vil 
sige at være skabt ud af et bestemt 
landskab, og hvad for eksempel den 
danske sangskat har af relation til 
det danske landskab,” smiler Rasmus 
Zwicki.

Lars Møller Hansen 

Du kan genhøre musikken fra Vilde 

vidunderlige Danmark på din foretrukne 

streamingtjeneste. Musikken er nemlig 

udkommet internationalt som digitalt album, 

der kan streames på fx Spotify, Apple Music 

eller YouSee.

TV-serien Vilde vidunderlige Danmark gen-

udsendes på DR2 søndag 13. december i 

dagtimerne og kan også ses on demand

på dr.dk/tv

Hør også podcast-serien Naturens symfoni 

(1-5) i DR’s radioapp eller på din foretrukne 

streamingtjeneste.
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DR Symfoniorkestret
Violin 1
Johannes Søe Hansen
Kern Westerberg
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sophia Bæk
Runi Bæk
Johanna Qvamme
Madara Petersone
Erik-Theodor Danciu
Johan Amandus Lind
Charlotte Rafn
Austin Lee Hansen

Violin 2
Monika Malmquist Egholm
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Marianne Bindel
Anne Marie Kjærulff
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Jonida Luisa Tafilaj
Christian Ellegaard
Vladimir Yosifov
Andreas Erik Roslund
Benedikte Damgaard
Peter Andreas Nielsen

Bratsch
Alexander Butz
Magda Stevensson
Claus Myrup
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Astrid Christensen
Stine Hasbirk Brandt
Daniel Pawel Sledzinski
Emilia Wareborn
Benedikte Artved 

Cello
Henrik Dam Thomsen
Carsten Tagmose
Louisa Schwab
Birgitte Øland
Johan Krarup

Chul-Geun Park
Cansin Kara
Jacob La Cour

Kontrabas
Joel Gonzalez
Ludwig Schwark
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Morten Mandel

Fløjte
Astrid Bjelland
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez
Klaus Tönshoff
Søren Elbo
Theodore Mavrakis

Fagot
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike
Sara Bulili

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Oskar Lejonklo
Anna Nygård Lingdell
Henning Hansen

Trompet
Michael Frank Møller
Lászlá Molnár
Karl Husum

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner

1
2



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

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher

Tasteinstr.
Per Salo

Akkordeon
Bjarke Mogensen

Pauker
René Felix Mathiesen

Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Klaes Breiner Nielsen
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DR Koncertkoret
medvirker hver sæson ved

store koncertproduktioner drkoncertkoret.dk

6-8

Med forbehold for ændringer. Se opdateret sangerliste i foyeren på koncertdagen.

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

DR Koncertkoret
Sopran
Lise Bech Bendix
Camilla Toldi Bugge
Nina Fischer
Marianne G. Nielsen
Anna Carina Sundstedt
Anne Christine Berggren
Helene Hvass Hansen
Hanne Andersen
Philippa Cold 
Julie Borgwardt-Stampe
Hanna Kappelin 
Iben Silberg 
Sophie Thing Simonsen
Helena Magnusson
Hjørdis Jakobsen 

Alt
Anna Caroline Olesen
Lone Selchau
Hanne Struck-Schøning 
Hanne-Marie Le Fevre
Anna-Kajsa Holmberg
Rie Koch
Hetna Regitze Bruun
Fanny Kempe
Susanne Balle
Kristine Gether
Aleksandra Vagner Pedersen
Simone Rønn
Rose-Ann Selmer
Hedwig Rummel
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(Ved denne koncert medvirker alene korets damer)



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



Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik & P2/P5/P8 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Kunstnerisk leder for DR Koncertkoret — Michael Emery
Ansvh. producent — Nicolai Abrahamsen
Co-producenter — Marie Rørbech & Rasmus Zwicki
Produktionsledere — Jakob Helmer Mørck & Cecilie Honoré
TV Producer — Karsten Andersen
Teknisk produktionsleder — Jonas Norup
Lydproducer — Lars C. Bruun
Musiktekniker — Mikkel Nymand 
Lyddesign — Rasmus Zwicki
Lysdesign — Jacob Bækmand
Video — Vertigo
PA — Joakim Moe
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen, 
Mikkel Urup, Per Morten Abrahamsen, Agnete Schlichtkrull, 
Maria Sattrup, Rogelio Aburto, Lars Møller Hansen
Forsidegrafik — NOTATION
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

Vilde Vidunderlige Danmark er den del af DR’s tema VORES NATUR. VORES NATUR er et partnerskab 
mellem DR, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske Museer. 

Indsatsen er støttet af NORDEA-FONDEN, 15. JUNI FONDEN og AAGE V. JENSEN NATURFOND. 
Desuden bidrager en lang række foreninger og organisationer.


