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Torsdagskoncerten sendes 

direkte i P2 Koncerten og 

genudsendes søndag kl. 12.15

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Christina Åstrand

Fabio Luisi
Dirigent

Augustin Hadelich
Violin

Torsdag 27. januar 2022 kl. 19.30
Fredag 28. januar 2022 kl. 19.30 

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Celine Haastrup
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Program

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Koncert for violin og orkester, D-dur, opus 61 (1806)

I – Allegro ma non troppo
II – Larghetto

III – Rondo

        ca. 42’

Pause (30’) ca. kl. 20.15

Carl Nielsen (1865-1931)
Symfoni nr. 4, ’Det uudslukkelige’, opus 29 (1914-16)

I – Allegro –
II – Poco allegretto –

III – Poco adagio quasi andante –
IV – Allegro

        ca. 36´

VIS HENSYN I DR KONCERTSALEN
· 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
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Fabio Luisi
& Augustin Hadelich

Siden 2016 har Fabio Luisi været 
DR Symfoniorkestrets chefdirigent. 
Han er født i Genova i 1959 og er ud-
dannet pianist og dirigent. Luisi er et 
verdensnavn, og han deler sin karriere 
mellem flere faste stillinger, som han 
med sin utrolige flid og selvdisciplin 
magter at overkomme. Udover sin stil-
ling i Danmark er han også chefdirigent 
for Dallas Symfoniorkester, og i 2022 
tiltræder han desuden som chefdirigent 
for NHK Symfoniorkestret i Tokyo. Men 
Luisi har forlænget sin kontrakt med DR 
Symfoniorkestret, og i den kom-mende 
tid indspiller de Carl Nielsens symfonier 
og solokoncerter for pladeselskabet 
Deutsche Grammophon. 

”Dag for dag får jeg en dybere indsigt 
i Carl Nielsens tonesprog, og jeg føler, 
at jeg forstår denne komponist, som 
er så original, så dybsindig og så kon-
centreret”, siger Fabio Luisi. 

Blandt verdens allerbedste violinister i 
dag er Augustin Hadelich. Han er 37 år, 
født i Italien af tyske forældre og i dag 
amerikansk statsborger. 

Augustin Hadelich optræder verden 
rundt som solist med de bedste 
orkestre, og heldigvis har han et så tæt 
forhold til DR Symfoniorkestret, at han 
har optrådt i Koncerthuset adskillige 
gange. Hans virtuose og utroligt ud-
tryksfulde spil kan også høres på 
mange indspilninger – senest har han 
udgivet Bachs sonater og partitaer for 
soloviolin – og på hans egen Youtube-
kanal, hvor han med stor gavmildhed 
formidler musikken.

Augustin Hadelich spiller på en af ver-
dens mest berømte violiner, en 
Guarneri-violin fra 1744, der tidligere 
har tilhørt den polske virtuos Henrik 
Szeryng. ”Jeg elsker dens mangefacet-
terede og menneskelige klang – den er 
nærmest som en sangstemme”, siger 
Augustin Hadelich.

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN FOTO: LUCA VALENTINA
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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

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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Ludwig van Beethoven: 
Violinkoncert

Beethoven hørte kun sin violinkoncert 
én gang, nemlig ved uropførelsen 
i 1806 – og det var ingen succes. 
Gennembruddet kom først flere år 
efter hans død, da Felix Mendelssohn 
dirigerede en opførelse med det 
12-årige vidunderbarn Joseph 
Joachim som solist. Resten af sit liv 
opførte Joseph Joachim koncerten så 
mange gange, at han faktisk ene mand 
etablerede Beethovens store værk 
som den mest beundrede violinkoncert 
overhovedet.

Den lange vej til anerkendelse skyldtes, 
at man på Beethovens tid forventede 
sig noget langt mere simpelt af en 
violinkoncert. Beethoven skød altså 
helt forbi publikums smag. Det stod 
klart allerede ved uropførelsen, hvor 
solisten Franz Clement fornemmede, at 
Beethovens musik ikke rigtig fangede 
publikum. Så efter 1. sats stoppede han 
op, holdt en pause – og gav et af sine 
populære tricknumre, hvor han spillede 
på én streng med violinen vendt på 
hovedet!

Når Beethovens violinkoncert senere 
er blevet omtalt med højstemte udtryk 
som ”Violinens Olympen”, skyldes det, 
at musikken er så storladen i sit format, 
så omfattende i sit udtryk, så perfekt i 
sin konstruktion. Et urokkeligt musikalsk 
monument af bomstærke byggesten. 
Skal man sammenligne Beethovens 

violinkoncert med noget, er det måske 
med hans Skæbnesymfoni, Symfoni 
nr. 5, som er fra samme tid. 

Det er især musikkens stræben og 
geniale arkitektur, der er så overvæl-
dende. Førstesatsen på hele 25 minut-
ter bygger på to temaer, der ved første 
møde ikke lyder af ret meget. Men hold 
ørerne parat allerede ved de første 
toner i satsen – som kommer fra pau-
kerne. De fem neddæmpede paukeslag 
bliver den røde tråd igennem hele sats-
en. Ingen andre end Beethoven kan 
skabe så stor musik ud af så lille et kim! 

Hvordan musikerne derefter folder den 
store førstesats ud, er der et vist frirum 
for. Aftenens solist, Augustin Hadelich, 
fortæller, at han er nået frem til den 
overbevisning, at “førstesatsen skal 
være fuld af vitalitet, energi og glæde, 
så satsens langsommere og mere ind-
advendte øjeblikke fremstår endnu 
mere særlige”.

I slutningen af 1. sats er der en så-
kaldt solokadence for violinisten, og 
Beethoven overlod det til solisten selv, 
hvad der skal spilles her. I vor tid spiller 
man som regel enten en færdigskrevet 
solokadence af Joseph Joachim fra 
anden halvdel af 1800-tallet eller den 
meget store kadence, som Fritz Kreisler 
udgav i 1928. ”Jeg overvejer at lave 
min egen solokadence, som jeg også 
har gjort det til Brahms’ violinkoncert”, 
siger Augustin Hadelich, ”men det er 
en skræmmende opgave at skrive 

Beethoven
& Nielsen
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noget, der passer ind i et så perfekt 
konstrueret værk. Kreislers kadence 
bygger op til et højdepunkt, hvor de 
vigtigste temaer fra første sats smelter 
sammen. Den er så fremragende, at 
man godt kan se bort fra, at han bruger 
et tonesprog, der ikke helt svarer til 
Beethovens klassicistiske værk.”

Anden sats er en skønhedsåbenbaring 
og med sin ro en fuldendt modvægt til 
den gigantiske førstesats. Tempoet er 
langsomt, strygerne spiller med dæm-
pere, mens Beethoven varierer satsens 
hovedtema med delikat orkestrering. 
Violinsolisten spiller aldrig selv hele 
temaet, men tilføjer sit eget lag af 
tanker og oplevelser. ”Beethoven 
skaber en fornemmelse af, at tiden står 
stille – at der slet ingen tid findes”, siger 
Augustin Hadelich. ”Det virker som om, 
musikken altid har været her, og at vi 
musikere vil lade den fortsætte for altid. 
Jeg bliver altid meget berørt, når jeg 
spiller den sats.” 

I sidste sats slipper Beethoven festen 
løs: Over et meget enkelt og jordnært 
tema, der lyder som et jagthornssignal, 
opbygger han en overdådig finale. 
Violinkoncertens åndfulde højtidelighed 
bliver forvandlet til en hyldest af det 
jordiske liv. ”Beethovens violinkoncert 
er et mesterværk, som jeg bare ikke 
kan få nok af – lige gyldigt, hvor mange 
gange jeg hører eller spiller den”, siger 
Augustin Hadelich.

Carl Nielsen: 
Symfoni nr. 4, 
Det uudslukkelige

“Jeg har en idé til et nyt arbejde, 
som skal udtrykke det, vi forstår ved 
livstrang eller livsytringer”, skrev Carl 
Nielsen i et brev, da han var begyndt 
at forestille sig sin 4. symfoni. ”Liv 
og bevægelse, ligesom bestandigt 
rindende, i én stor sats i én strøm. Jeg 
må have et ord eller en kort titel, der 
siger dette. Jeg kan ikke rigtig forklare, 
hvad jeg vil, men det jeg vil, er godt.”

Som så ofte før var Carl Nielsen på vej 
ud i ukendt musikalsk terræn. En del 
af planen var altså, at den nye Symfoni 
nr. 4 skulle forløbe i ét uafbrudt forløb 
uden satspauser, altså ”bestandigt 
rindende”. Da symfonien var fuldendt, 
kunne han omsider formulere det for-
løsende titelord, som han havde ledt 
efter: ”Musik er liv, som dette uudsluk-
keligt.” 

Symfoni nr. 4, Det uudslukkelige, 
handler om menneskets vilje til liv og 
om den evige kamp for at overvinde 
de mørke kræfter, der går livet imod. 
Det er nok Carl Nielsens mest berømte 
symfoni, og den er også en af hans 
mest visionære. Et overvældende fysisk 
drama. 

1. sats indledes med et ’Big Bang’, 
der slynger alle partikler ud i rummet 
uden noget tydeligt overblik af, hvad 
det vil samle sig til. Et langsomt, trin-
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vist faldende tema i træblæserne 
virker beroligende, men udvikler 
sig overraskende til symfoniens 
triumferende, uudslukkelige sejrsmotto.

Som Carl Nielsen planlagde det, glider 
symfoniens forskellige afsnit ud i 
hinanden. Og næste del er en stærk 
kontrast til den eksplosive indledning: 
en enkel, naiv lilleverden, der dufter af 
uskyld og simpel fortid. Men der er en 
gnavende orm i idyllen, der fører til et 
brud, og symfoniens intense 3. del er en 
monolog fuld af fortvivlelse. 

Ud af mørket springer så en flamme 
– et kort, ophidsende udbrud, spillet 
enstemmigt af strygerne. Vi er på vej 
mod symfoniens klimaks: sidste afsnit, 
der kulminerer i en voldsom duel mel-
lem to paukespillere. Paukeduellen 
bliver en musikalsk nævekamp med 
sønderrivende klange, hvor resten af 
orkestret skrækslagent kommenterer 
kampens gang. 

Virkningen er kaotisk, men det sejrende 
tema fra 1. sats får overtaget til slut. 
Og symfonien ender i noget af den 
mest ekstatiske musik, Carl Nielsen 
nogensinde skrev. Anderledes kunne 
det ifølge han livssyn ikke være: “Livet 
er ukueligt og uudslukkeligt, der kæm-
pes, brydes, avles og fortæres i dag 
som i går, i morgen som i dag, og alting 
vender tilbage”.

Jens Cornelius



9LUISI & NIELSENS 4.

Ved hver eneste Torsdagskoncert med 

DR Symfoniorkestret gemmer der sig en 

P2-vært blandt publikum i Koncertsalen. Han 

eller hun taler dæmpet i mikrofonen fra sin 

plads på 1. balkon, men stemmen når ud til 

over 100.000 lyttere, der følger koncerten ved 

højttalerne. 

Hør Torsdagskoncerten direkte i P2 Koncerten 

eller når det passer dig i DR LYD

Samtidig står en reporter klar i kulissen for at 

fange kunsterne lige før eller efter de indtager 

scenen, så lytterne mærker den særlige 

koncertstemning og kommer helt tæt på de 

medvirkende.

Du kan også finde koncerter med 

DR Symfoniorkestret på DRTV

Torsdagskoncerten
på P2 & i DR LYD

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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Violin 1
Christina Åstrand
Soo-Jin Hong
Bartosz Skibinski
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-
Jochumsen
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Monika Malmquist
Kern Westerberg
Johan Amandus Lind
Austin Lee Hansen

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

Bratsch
Dmitri Golovanov
Magda Stevensson
Stine Hasbirk Brandt
Gunnar Lychou

Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Lilion Anne Soren
Katarzyna Bugala
Alexander Butz
Benedikte Artved
Minna Svedberg

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

Kontrabas
Joel Gonzalez
Einars Everss
Henrik Schou Kristensen
Michael Rossander Dabelsteen
Ditlev Damkjær
Mads Lundahl Kristensen
Mathilde Qvist
Astor Cortabarria Adde

Fløjte 
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann

Klarinet
Johnny Teyssier
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike
Britta Cortabarria

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

Trompet 
Michael Frank Møller
Laszlo Molnar  
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Lars Hastrup
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Pauker
René Felix Mathiesen
Nicola Carrara

DR Symfoniorkestret

Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.
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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 og P2 — Kim Bohr

Chef for DR Symfoniorkestret udvikling og drift — Jakob Holtze

Repertoirechef — Tatjana Kandel

Producent — Curt Kollavik Jensen

Produktionsleder — Jakob Helmer Mørck

Lydproducer — Bernhard Güttler

Musiktekniker — Mikkel Nymand

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

Foto — Christian Rahbek Olsen, Niels Rinder

Tryk — Bording Danmark A/S drkoncerthuset.dk

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


