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kl. 18.30 i koncertsalen 
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DR Symfoniorkestret
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Fredag 27. november 2020 kl. 19.30
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Jean Sibelius (1865-1957)
Koncert for violin og orkester, d-mol, opus 47 (1904)

I – Allegro moderato
II – Adagio di molto

III – Allegro, ma non tanto

     ca. 35’

Pause (30’) ca. kl. 20.10

Dmitrij Sjostakovitj (1906-75)
Symfoni nr. 5, d-mol, opus 47 (1937)

I – Moderato – Allegro non troppo
II – Allegretto 

III – Largo
IV – Allegro non troppo 

      ca. 48´

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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Manfred Honeck
& Augustin Hadelich

Den østrigske dirigent Manfred Honeck
har siden 2008 været chefdirigent for 
Pittsburgh Symfoniorkester i USA.
Samarbejdet er en enorm succes, og 
Honeck har løftet orkestret op i verdens-
eliten. Han begyndte sin musikerkarriere 
som bratschist hos Wiener Filharmo-
nikerne. Efter ti år skiftede han gradvis 
til dirigentfaget og fik i 1991 sin første 
stilling som kapelmester ved Zürich 
Operaen. Siden blev han chefdirigent 
for Sveriges Radios Symfoniorkester og
for Operaen i Stuttgart.

Gennem mere end 20 år har han været 
en regelmæssig gæst hos DR Sym-
foniorkestret. Som gæstedirigent har 
han også dirigeret bl.a. Berliner Filhar-
monikerne, Concertgebouw Orkestret, 
Dresdens Statskapel, Chicago Symfo-
niorkester og sit eget gamle orkester, 
Wiener Filharmonikerne.

Han er æresdoktor ved flere universite-
ter og er blevet udnævnt til professor af 
den østrigske præsident. På trods af al 
virakken bor han stadig på sin fødeegn i 
en lille østrigsk by. 

Violinisten Augustin Hadelich er 36 år, 
født i Italien af tyske forældre. Han er 
uddannet i USA og er i dag amerikansk 
statsborger. 

Augustin Hadelich optræder som solist 
hos de store amerikanske orkestre og 
spiller heldigvis også meget ofte i Euro-
pa. Han har en særlig tilknytning til Elb-
philharmonien i Hamborg, hvor han skal 
være Artist-in-residence i tre år. Hadelich 
er også en af DR Symfoniorkestrets ynd-
lingssolister og har efterhånden optrådt i 
DR Koncerthuset mange gange.

Tidligere i år fik Augustin Hadelich stillet 
en af verdens mest berømte violiner 
til rådighed af en amerikansk fond: en 
Guarneri-violin fra 1744, der før tilhørte 
den polske virtuos Henrik Szeryng, men 
som ikke har været i brug siden hans 
død i 1988. ”Jeg elsker dens mangefa-
cetterede og menneskelige klang – den 
er nærmest som en sangstemme”, siger 
Hadelich.
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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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Som ung mand forsøgte Sibelius at 
blive en berømt violinvirtuos, men han 
fik dårlig skulder og også dårlige nerver. 
Heldigvis for os – for nederlaget fik ham 
til at bruge al sin tid på at komponere, 
og han endte med at blive den største 
nordiske komponist nogensinde. 

I Sibelius’ violinkoncert støder 
komponisten sammen med sit andet 
jeg: den violinist, han engang var.

En anonym beundrer foreslog i 1902 
Sibelius at skrive en violinkoncert, og 
det ramte ham lige i den mest følsomme 
nerve. ”Der er stadig noget i mig, som 
stræber efter at blive violinist”, sagde 
han. Smiger kan være den bedste 
benzin. En anden benzin fik Sibelius 
i form af alkohol, som han på dette 
tidspunkt misbrugte i livstruende grad.

I begyndelsen af 1904 arbejdede 
Sibelius på sin violinkoncert med 
manisk energi. Hans hårdt prøvede 
hustru Aino skrev i et brev til en 
bekendt: ”Han er bogstaveligt talt helt 
rundt på gulvet. Oppe hele natten, 
spiller vidunderlig smukt og kan ikke 
rive sig løs fra tonerne. Han har så 
mange idéer, at det virker helt utroligt. 
Selv om jeg har nydt alt dette, lider 
jeg også under det. En kvindes hjerne 
kan ikke altid udholde en kunstners 
bølgegange, som er så vilde, at man 
bliver bange”.

Spændingen mellem violinisten Sibelius 
og symfonikeren Sibelius er med til 
at skabe violinkoncertens dynamik. 
Musikkens forløb er sammengroet 
med dens materiale på enestående vis. 
Sibelius kaldte sin fremgangsmåde ”at 
smede”, og her er han smedefagets 
sortekunstner. Solostemmens vildt 
virtuose indslag vokser naturligt ud 
af stoffet – og vokser sammen med 
orkestret, der hos Sibelius altid har en 
højst speciel natur. Dybt skræmmende 
og betagende på samme tid. 

Hos Sibelius er soloviolinen en fri og 
dybt lidenskabelig sjæl, der nægter at 
lade sig binde. Over det mørke, truende 
orkester svæver den som en havørn. 
Dens kig ned fra højderne viser de 
truende farer, og hele førstesatsen er 
et spænd mellem himmel og helvede. 
I andensatsen ser hovedpersonen 
indad for at samle styrke, og i den 
sidste sats når han nye højder: Den er 
en sindsoprivende gang delirium, som 
med dødsforagt går bersærkergang på 
klippens kant. 

Sibelius’ violinkoncert er den mest opførte 

violinkoncert fra det 20. århundrede.

 

Jean Sibelius: 
Violinkoncert
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Der blev lyttet med tårer i øjnene, 
og allerede inden symfoniens sidste 
sats var forbi, havde publikum rejst 
sig op som hyldest. Øjenvidner til 
den første opførelse af Sjostakovitjs 
5. symfoni kunne fortælle, at bifaldet 
varede en halv time. Ingen havde tal 
på, hvor mange gange Sjostakovitj 
blev kaldt frem på scenen. Var det 20 
fremkaldelser – eller snarere 40?

Året inden var Sjostakovitj blevet 
angrebet i den kommunistiske 
partiavis Pravda, endda på forsiden: 
”Forplumring i stedet for musik” 
hed omtalen af hans nyeste værker. 
Kendere af sovjetisk retorik mente at 
kunne se, at artiklen var dikteret af 
Stalin personligt. Den slags kritik var 
et forvarsel om noget meget alvorligt. 
Man kunne man blive henrettet for 
langt mindre anklager end at have 
forplumret musikken. 

Sjostakovitj vidste, at hans næste 
store værk ville blive nøje bedømt. 
Derfor skrinlagde han sin nye 
Symfoni nr. 4, som var hans hidtil 
mest eksperimenterende. I stedet 
skrev han målrettet sin 5. symfoni 
til en koncert, der skulle afholdes i 
anledning af 20-året for den russiske 
revolution. En sovjetisk journalist 
forsynede symfonien med undertitlen 
”En sovjetkunstners svar på berettiget 
kritik”. 

Symfoni nr. 5 tegner en udvikling fra 
svære grublerier til en triumferende 
afklaring. Den ender i heroisk stil 
med pompøse paukeslag og fanfarer. 
Sjostakovitjs modstandere opfattede 
det som en indrømmelse. Han gav 
øjensynligt her et budskab om, at hans 
eksperimenter og ”forplumring” nu var 
lagt væk. Den nye symfoni levede kort 
sagt op til Stalins krav: Sovjetisk musik 
skulle være tydelig og opbyggelig. 

Men publikums følelsesladede reaktion 
tydede på noget andet. Man opfattede 
symfonien som et meget personligt 
værk, der var en sejr for Sjostakovitj, 
og ikke for revolutionen. De sovjetiske 
kommissærer fik mistanke om, at 
symfonien havde dobbeltbund, men 
efter nærmere undersøgelser af 
partituret kunne man ikke bevise noget. 
Sådan er musik heldigvis!

Efter Sjostakovitjs død – og især efter 
Murens fald – er hele hans utrolige 
livsværk blevet taget op til revision. 
I dag er den generelle opfattelse, at 
adskillige af hans værker er bevidst 
tvetydige, og at nogle ligefrem er 
fyldt med musikalske koder, der skjult 
bevidner Sjostakovitjs indre kamp mod 
systemet.

Tag f.eks. slutningen af symfonien. 
Er den pompøs og buldrende, fordi 
systemets mænd kun forstod den 

Dmitrij Sjostakovitj: 
Symfoni nr. 5
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 slags? Altså sylespids satire? Eller er 
det lyden af Sjostakovitj, der bliver 
mast af overmagten? Og hvad med 
den humoristiske 2. sats – er den tegn 
på spirende positiv energi eller er det 
en desperat dødedans? Det er nogle af 
de mange gåder, der gemmer sig bag 
Sjostakovitjs medrivende mesterværk.

Jens Cornelius

Sjostakovitjs 5. symfoni er en af de mest 

spillede symfonier fra det 20. århundrede.

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 bl.a. opleve

DR Symfoniorkestret i DR2 Klassisk 
eller DR2 Soundtrack søndag aftener.

Bachs Juleoratorium (6. december)

Vilde vidunderlige Danmark (13. december)

Divas & Diamonds (27. december)
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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



DR Symfoniorkestret
Violin 1
Johannes Søe Hansen
Kern Westerberg
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
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
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

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

Daniel Pawel Sledzinski
Benedikte Artved
Emilia Wareborn

Cello
Henrik Dam Thomsen
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Richard Krug
Chul-Geun Park
Cansin Kara

Kontrabas
Ludwig Schwark
Joel Gonzalez
Einars Everss
Michael Rossander Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Morten Mandel
Astor Cortabarria Adde

Fløjte
Ulla Miilmann
Astrid Bjelland
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Oliver Nordahl
Ulrich Trier Ortmann

Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike
Aksel Kaae Trige
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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

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

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher
Berit Spælling

Tasteinstr.
Per Salo

Pauker
René Felix Mathiesen

Percussion
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Klaes Breiner Nielsen
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik & P2/P5/P8 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Curt Kollavik Jensen
Produktionsleder — Jakob Helmer Mørck
Lydproducer — Bernhard Güttler
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Felix Broede, Luca Valentina
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


