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Tordagskoncerten sendes 
direkte i P2 Koncerten og 
genudsendes søndag kl. 12.15

                                  
Koncerten optages til 
senere tv-udsendelse
                  

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Ion Marin
Dirigent

Pekka Kuusisto
Violin

Torsdag 20. januar 2022 kl. 19.30
Lørdag 22. januar 2022 kl. 15.00

MØD MUSIKKEN

Kl. 18.30/14.00 
i koncertsalen 
v. Rie Koch
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Program

Claude Debussy (1862-1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune (1894)

          ca. 13’

Thomas Adès (f. 1971)
Märchentänze (2020); version for violin og orkester 

I 
II 

III – A Skylark – for Jane
IV 

          ca. 15’

Pause (30’) ca. kl. 20.10/15.40

VIS HENSYN VED KONCERTEN

· 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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Igor Stravijskij (1882-1971)
L’Oiseau de feu, ballet en deux tableaux (1910)

I – Introduction

Tableau 1
II – Le jardin enchanté de Kastchei

III – Apparition de l’oiseau de feu, poursuivi par Ivan Tsarevitch
IV –Danse de l’oiseau de feu

V – Capture de l’oiseau de feu par Ivan Tsarevitch
VI – Supplications de l’oiseau de feu

VII – Apparition des treize princesses enchantées
VIII – Jeu de princesses avec les pommes d’or

IX – Brusque apparition d’Ivan Tsarevitch
X – Khorovod (Ronde) des princesses

XI – Lever du jour
XII – Carillon féérique, apparition des Monstres-gardiens de Kastchei

XIII – Arrivée de Kastchei l’immortel
Dialogue de Kastchei avec Ivan Tsarevitch

Intercession des princesses
XIV – Apparition de l’oiseau de feu

XV – Danse de la suite de Kastchei enchantée par l’oiseau de feu
XVI – Danse infernale de tous les sujets de Kastchei

XVII – Berceuse (l’oiseau de feu)
XVIII – Réveil de Kastchei

Mort de Kastchei
Profondes tenèbres

Tableau 2
XIX – Disparition du palais et des sortilèges de Kastchei,

animation des chevaliers petrifiés. Allegresse génerale

           ca. 50´
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Ion Marin
& Pekka Kuusisto

Ion Marin er født 1960 i Rumænien. 
Hans internationale karriere begyndte, 
da han i midten af 1980’erne kom 
til Wien og blev dirigent for Wiener 
Statsoperaen som assistent for sin 
mentor, Claudio Abbado. I dag er han 
Abbados efterfølger som dirigent-
professor ved Mozarteum Konservatoriet 
i Salzburg.

Ion Marin har gennem sin karriere 
dirigeret i alle verdens førende opera-
huse og givet koncerter med de bedste 
symfoniorkestre i Europa og Japan. 
Han er også en god bekendt af 
DR Symfoniorkestret og har flere gange 
dirigeret her i Koncerthuset. Blandt 
hans mange indspilninger er albums 
med Berliner Filharmonikerne og med 
klassiske superstjerner som Cecilia 
Bartoli og Martha Argerich.
 

Den 45-årige finske violinist Pekka 
Kuusisto er et fænomen. Som solist 
og performer spiller han med stor 
frihed, og han elsker at optræde med 
musikere fra andre musikgenrer, hvor 
improvisation er en vigtig ingrediens. 
Han er også selv komponist, og som 
uortodoks dirigent er han kunstnerisk 
leder af Det Norske Kammerorkester. 
Mahler Kammerorkester i Berlin og San 
Francisco Symfoniorkester i USA har 
ham tilknyttet som fast kunstnerisk 
samarbejdspartner.

Pekka Kuusisto kommer fra en finsk 
musikerfamilie og var bare 19 år, da han 
vandt Sibelius Konkurrencen i Helsinki 
– som den første finne. I 2013 modtog 
han Nordisk Råds Musikpris. Blandt hans 
mange indspilninger er Sibelius’ violin-
koncert og serenader, og sammen med 
dirigenten Nicholas Collon udgav han 
sidste år en indspilning af Thomas Adès’ 
violinkoncert Concentric Paths fra 2005.

FOTO: FELIX BROEDE
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DR Symfoniorkestret

FOTO: KIM LELAND

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. 

DR Symfoniorkestrets chefdirigent har 
siden 2016 været den internationalt 
anerkendte italienske dirigent Fabio 
Luisi, som foreløbig har forlænget sin 
kontrakt frem til 2026. Blandt hans 
prominente forgængere på posten 
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
internationaltvia EBU.

DR Symfoniorkestret og chefdirigent 
Fabio Luisi tager regelmæssigt på 
større udlandsturnéer, hvor de bl.a. 
opfører musik af danske komponister. 
De seneste år har orkestret turneret i 
Kina, Japan, Østrig og USA.

DR Symfoniorkestret & Deutsche Grammophon 

I løbet af denne og næste sæson indspiller 

DR Symfoniorkestret og Fabio Luisi alle 

Carl Nielsens symfonier og solokoncerter 

for Deutsche Grammophon. Solister på de 

tre solokoncerter bliver violinisten Bomsori 

Kim, klarinettisten Andreas Ottensamer og 

fløjtenisten Karl-Heinz Schütz. I alt vil serien 

omfatte fire albums, som udkommer fra foråret 

2022. Efterfølgende samles de i en boks, som 

udkommer i foråret 2023.
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Claude Debussy:
Forspil til en fauns eftermiddag

En faun er halvt menneske, halv ge-
debuk. Den har hjemme i skoven, kan 
lide at spille på fløjte og at løbe efter 
smukke nymfer. En varm og behageligt 
verdensfjern tilværelse… for faunen 
findes kun i den romerske mytologi.

Drømmen om faunen – og faunens 
drømme – genfinder man i Debussys 
lille orkesterstykke Forspil til en fauns 
eftermiddag. For ingen kan vel sige 
præcist, hvordan en faun har det om 
eftermiddagen? 

Musikken er inspireret af Stéphanes 
Mallarmés digt En fauns eftermiddag 
fra 1876. Et meget nyskabende digt, 
frit formet og helt igennem uvirkeligt. 
Om sin musikalske videredigtning kun-
ne Debussy ikke komme det nærmere 
end disse ord: 

”Dette forspil er en meget fri illustration 
af Mallarmés smukke digt. En række af 
scener, hvor man møder faunens drøm-
me og begær på en varm eftermiddag. 
Træt af jagten på de skræmte nymfer og 
najader falder han til sidst i en beruset 
søvn, hvor han omsider kan fuldende 
sine drømme om at besidde alnaturen.”

Alle traditionelle idéer om, hvordan et 
orkesterstykke skal forløbe, forsvandt 
med et pust, da Forspil til en fauns ef-
termiddag i 1894 blev spillet for første 

gang. Og hvad Debussy rent faktisk 
gør i stykket, har man undret sig over 
lige siden! Et forsøg har været at kalde 
hans musik for ’impressionistisk’ med 
en betegnelse taget fra malerkunsten. 
Det brød Debussy sig bestemt ikke 
om. ”Tåber kalder det ”impressionisme” 
med den ringest mulige anvendelse af 
ordet”, skrev han vredt. 

Debussys musik er så meget mere end 
en løs, personlig fornemmelse. Forspil 
til en fauns eftermiddag ændrede de 
grundlæggende musikalske begreber 
som harmoni, form og klang – og det 
sker allerede i den indledende fløjtesolo. 
Også det sædvanlige krav om målrettet 
fremdrift i musikken blev forladt til fordel 
for et tvetydigt og underbevidst sprog. 

Det er ikke ensbetydende med, at mu-
sikken og dens indhold bare sejler af-
sted. Stykket er pertentligt struktureret 
for at undslippe alle de udtjente vaner 
og trætte standarder. For Debussys 
kollega, Maurice Ravel, perfektionens 
mester, var Forspil til en fauns eftermid-
dag ”det eneste perfekte stykke musik, 
der nogensinde er skrevet”.

Thomas Adès: 
Märchentänze  

Märchentänze (Eventyrdanse) er et nyt 
værk, der blev uropført for bare tre 
måneder siden af Pekka Kuusisto. 
Stykket er bestilt af YLE, Finlands 
pendant til DR. Først spillede Pekka 

Debussy, Adès
& Stravinskij
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Kuusisto Märchentänze i Paris i en 
version for violin og klaver, hvor kompo-
nisten Thomas Adès var ved klaveret. 
Ugen efter uropførte de versionen 
for violin og orkester i Helsinki med 
Thomas Adès som dirigent ved en hel 
Thomas Adès-festival, afholdt af YLE.
50-årige Thomas Adès er en af vor tids 
mest eventyrlige og succesfulde kom-
ponister, der fornyer alle de genrer, han 
rører ved. Fortjent modtog han Léonie 
Sonnings Musikpris 2015 her i DR Kon-
certhuset. Hans flid og værkliste kører 
på fulde omdrejninger: ”Musikken inde i 
mit hoved er en slags underjordisk flod, 
der strømmer hele tiden og leder efter 
nye kanaler”, siger han. 

I Märchentänze har den fundet en kanal, 
der fører til et nyt fantasiland. Musik-
kens eventyrdanse er skrevet i en slags 
naivistisk folkemusikstil, der tvetydigt 
lyder både gammelengelsk og moder-
nistisk splintret på samme tid. 

Værkets liflige førstesats bygger på en 
hjemmelavet ’jig’, altså en slags engelsk 
folkedans. Den får nogle kærlige vrid 
undervejs af Thomas Adès og hans 
gakkede orkestrering, mens anden-
satsens enkle ballade overlades i ro 
og eftertænksomhed.

I den tredje sats, A Skylark – for Jane 
ledsages soloviolinen af forskellige 
enkeltinstrumenter fra orkestret, der 
sværmer rundt i musikken som en flok 
kvidrende lærker over en eng. 

Det hele slutter med en groovy sats, der 
har en stærk, dansende puls i den ’skæ-
ve’ taktart 7/8. Thomas Adès, der slog 
igennem i 1990’erne med det hektiske, 
techno-narkotiske orkesterværk Asyla, er 
i Märchentänze kommet på sundere kost!

Igor Stravinskij: 
Ildfuglen  

Ildfuglen er Igor Stravinskijs første store 
mesterværk. En ballet, komponeret i 
1910 til kompagniet Ballets Russes i 
Paris. Kompagniet havde fænomenal 
succes med sine nyskabende forestillin-
ger for det kræsne parisiske publikum. 
Danserne, koreograferne og de hånd-
plukkede komponister var overvejende 
russere og gav forestillingerne et virke-
lig eksotisk præg.

Stravinskij boede på det tidspunkt i 
Skt. Petersborg, og mødet med Paris’ 
kosmopolitiske kulturliv var en åben-

THOMAS ADÉS
FOTO: MARCO BORGGREVE
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baring i forhold til det konservative 
miljø i tsartidens Skt. Petersborg, 
han kom fra. Stravinskijs samarbejde 
med Ballet Russes og dets leder Serge 
Diaghilev førte de næste par år til to 
andre mesterværker: balletterne 
Petrusjka og Le sacre du printemps.

Handlingen i Ildfuglen er taget fra et 
russisk folkeeventyr. Det fortæller om 
prins Ivan, som i sin jagt på den mysti-
ske og betagende ildfugl bliver ført ind 
i en fortryllet have. Han fanger fuglen, 
men slipper den fri igen mod at få en af 
dens magiske fjer.

Om natten ser Ivan en flok smukke prin-
sesser i haven. Han bliver forelsket i en 
af dem, og opdager, at prinsesserne er 
fanger hos troldmanden Kastjej, der har 
fortryllet dem. Ved daggry sniger Ivan 

sig ind på troldmandens slot. Desværre 
bliver han fanget, og troldmanden prø-
ver at forvandle ham til sten, ligesom 
han gør med alle andre ubudne gæster. 

Da trækker Ivan sin magiske fjer frem, 
og Ildfuglen dukker pludseligt op ud 
af det blå. Ildfuglen viser ham vej til 
det hemmelige, æggeformede skrin, 
hvor Kastjej gemmer sin onde sjæl. 
Ivan ødelægger ægget, og hele trold-
mandens mørke verden synker i grus. 
Godheden og kærligheden triumferer i 
den brillante finale, der er en af de flot-
teste slutninger i noget musikværk. 
Den bragende fanfare med gjaldende 

messingblæsere og stortrommens 
dundrende slag er simpelthen spek-
takulær musik! Ildfuglen er i det hele 
taget utrolig billedrig, og Stravinskijs 
håndtering af de magiske eventyr-
stemninger er fuldstændig ublufærdig. 
Skal der være eventyr – så lad der 
være eventyr! 

Undervejs skelnes der tydeligt mellem 
de gode og de onde og mellem spæn-
ding og forløsning. Ivans og prinses-
sernes musik er ofte meget melodisk 
og baseret på russi ske folkemelodier, 
hvorimod de onde mørkevæseners mu-
sik er flimrende og bygget over krøllede 
skalaer. Orkestreringen er venlig og klar, 
når det gælder menneskene, men rå og 
meget truende, når det er Kastjej, der er 
hovedpersonen. 

Som regel hører man Ildfuglen i en af 
de stærkt forkortede koncertudgaver, 
Stravinskij selv lavede, men i aften op-
føres den komplette udgave af ballet-
musikken, der varer ca. 50 minutter.

Jens Cornelius
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Violin 1
Soo-Jin Hong 
Bartosz Skibinski
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sabine Bretschneider-
Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Monika Malmquist
Anja Zelianodjevo
Johanna Qvamme
Kern Westerberg
Austin Lee Hansen

Violin 2
Teresa La Cour
Gunvor Sihm
Vladimir Yosifov
Julie Meile
Line Marie Most
Marianne Bindel
Morten Kjær Dulong
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Christian Ellegaard
Ida Balslev
Amalie Kjældgaard Kristensen
Idinna Lützhøft
Djumash Poulsen

Bratsch
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Stine Hasbirk Brandt
Gunnar Lychou
Kristian Scharff Fogh
Katrine Reinhold Bundgaard
Lilion Anne Soren
Katarzyna Bugala
Alexander Butz
Magda Stevensson
Benedikte Artved
Minna Svedberg

Cello
Louisa Schwab 
Richard Krug
Peter Morrison
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Chul-Geun Park
Cansin Kara
Jacob La Cour
Marta Gudmundsdottir

Kontrabas
Joel Gonzalez
Einars Everss
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen
Mathilde Qvist
Astor Cortabarria Adde

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Mikael Beier
Elizabeth Salerno

Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Anna Sofia Pereira Bennike
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez
Søren Elbo
Per Majland

Fagot
Audun Halvorsen
Magnus Kongsmo Karlsen
Dorte Bennike
Britta Cortabarria

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Aurora Sæterhaug Bye

Dominika Piwkowska
Einar Öhman
Oskar Lejonklo
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
Christian Vinther

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen
Victor Koch Jensen
Kasper Toftgaard Knudsen

Basun
Lars Ragnar Karlin
Thomas Dahlkvist
Christian Schmiedescamp

Tuba
Jonathan Borksand Hanke

Harpe
Zachary James Hatcher
Lauriane Chenais
Berit Spælling

Tasteinstrumenter
Per Salo
Rikke Sandberg

Pauker
Nicola Carrara

Slagtøj
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Mads Hebsgaard Andersen
Lars Vestergaard Larsen
Lukasz Szyszko

DR Symfoniorkestret

Med forbehold for ændringer. 

Se opdateret musikerliste 

i foyeren på koncertdagen.

Oplev en enestående aften med DR Symfoniorkestret  
og Barbara Hannigan i dobbeltrollen som solist og  
dirigent. Som den eneste i verden er hun i stand til både 
at dirigere orkestret og være sopransolist i Mahlers store 
Symfoni nr. 4, som skildrer menneskets drøm om Paradis. 
På programmet er også Haydns Symfoni nr. 44.

3. & 4. MARTS KL. 19.30  

HANNIGAN 
& MAHLERS 4. 
KONCERTSALEN 
DIRIGENT & SOLIST: BARBARA HANNIGAN

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik & P2 — Kim Bohr

Chef for DR Symfoniorkestret udvikling og drift — Jakob Holtze

Repertoirechef — Tatjana Kandel

Ansvh. producent — Karen Skriver Zarganis

Produktionsleder — Morten Danvad

Lydproducer — Thore Brinkmann

Musiktekniker — Mikkel Nymand

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

Foto —  Christian Rahbek Olsen, Niels Rinder 

Tryk — Bording Danmark A/S

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


