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MØD MUSIKKEN

kl. 18.30 i koncertsalen 
v. Louise Hjorth (torsdag) 
& Esben Tange (fredag)
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Program
Johannes Brahms (1833-97)

Klaverkoncert nr. 1, d-mol, opus 15 (1858)

I – Maestoso

II – Adagio

III – Rondo: Allegro non troppo

         ca. 45’

Pause (30’) ca. kl. 20.20

Robert Schumann (1810-56)
Symfoni nr. 2, C-dur, opus 61 (1845-46)

I – Sostenuto assai – Allegro ma non troppo

II – Scherzo: Allegro vivace

III – Adagio espressivo

IV – Allegro molto vivace

          ca. 38’

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

Pssst… Ved at hoste lydløst medvirker du også til at give den bedste lydoplevelse for både publikum og radiolyttere
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Kære publikum

Vi er utroligt glade for at se jer her i 
Koncertsalen i aften. 

Alle vi, der er her i aften, har trodset 
mange praktiske benspænd for at nå 
hertil. I det hele taget er det at deltage i 
begivenheder, hvor vi samles om noget 
af det vigtige i livet, for tiden noget, 
som kræver en vis overvindelse. Dels på 
grund af de praktiske forberedelser og 
forhindringer, og dels måske på grund af 
en vis ængstelighed over at bevæge sig 
ud i verden igen. 

Nu er vi så endelig her, hvor mange 
af os har drømt om at være så længe: 
sammen i Koncertsalen om at dele den 
levende musik. Vi er her, fordi vi ikke kan 
lade være. Og det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at vi i DR Koncerthuset 
ser frem til, at vi må være endnu flere!
Gennem det sidste års to nedlukninger 
har vi i DR Koncerthuset været på en 
tidsrejse tilbage til et scenarie, der mind-
ede om de første inkarnationer af DR’s 
kor og orkestre. Med ganske få musikere 
og sangere ad gangen har vi gennem 
mikrofoner og kameraer spillet og 
sunget for – og sammen med – lyttere 
og seere, næsten ligesom i de første 
årtier af DR’s levetid.

Hver morgen har vi sunget Morgensang 
og i weekenderne fællessang; om tors-
dagen har vi spillet direkte klassiske 
koncerter, og hver uge har Fredags-
scenen sendt en hel dags live-radio fra 
DR Koncerthuset. De sidste par måneder 
har vi igen skruet op for blusset i DR 
Symfoniorkestret, som har spillet 

næsten fuldt besatte P2-koncerter med 
bl.a. Fabio Luisi, Herbert Blomstedt og 
flere af vores andre yndlingsgæster.

Med andre ord har musikken levet 
videre her i DR Koncerthuset gennem 
hele nedlukningen. Men én ting har 
vores sangere og musikere savnet hvert 
øjeblik de sidste fem måneder, og det er 
at se og mærke jer i publikum. For det er 
i samspillet mellem jer og musikerne, at 
musikken får mening og magien opstår.

Det er måske ikke altid lige til at se 
det, når orkestret spiller koncentreret 
på scenen, men jeg kan love jer for, 
at musikerne lever og ånder for det 
fællesskab og den intuitive kontakt på 
tværs af scenekanten, som er til stede 
under en koncert. Den kontakt kan selv 
ikke den bedste mikrofon eller højttaler 
formidle!

I den kommende tid kan vi heldigvis 
se frem til en større og større frihed til 
at mødes og være sammen om livets 
vigtige øjeblikke. Fra store og små 
milepæle i familien og privatlivet til 
begivenheder, hvor vi alle for en stund 
vender blikket og opmærksomheden 
mod noget, som er større end os selv.

Sammen med resten af kulturlivet har 
vi i DR Koncerthuset en stor og vigtig 
opgave i at bringe kunsten, kulturen og 
fællesskaberne omkring dem tilbage ind 
i vores liv og hverdag i den kommende 
tid. Vi er fulde af tro på, at musikken 
igen vil trække os alle sammen ud af 
’corona-boblen’ og ind i det universelle, 



menneskelige fællesskab, som kunsten 
kan give os. 

I aften er historisk, fordi vi sammen 
tager hul på en ny og vigtig fase på 
vejen mod en mere fri og åben verden, 
hvor der er plads til fælles fordybelse i 
musikken og kunsten. Samtidig har vi 
netop offentliggjort programmet for DR 
Symfoniorkestrets nye koncertsæson, 
hvor vi håber at se jer i forhåbentlig 
rigt tal til nye livtag med den levende, 
symfoniske musik her i Koncertsalen. 
Jeg håber, I finder et eksemplar af 
sæsonbrochuren i foyeren og tager den 
med hjem som et løfte om flere store, 
fælles oplevelser i fremtiden.

God fornøjelse – og velkommen tilbage 
i DR Koncerthuset!

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset,
Den levende musik og P2, P5 & P8
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Lorenzo Viotti   
& Beatrice Rana

Den schweiziske dirigent Lorenzo Viotti 
har fået et nært forhold til DR Symfoni-
orkestret og dirigerer i aften for 4. gang 
her i Koncerthuset. Han er 29 år og er et 
af Europas største unge dirigentnavne. 
Denne sommer tiltræder han posten 
som chefdirigent for Hollands 
Filharmoniske Orkester og den 
Hollandske Nationalopera.

Lorenzo Viotti kommer fra Lausanne, er 
opvokset i Frankrig og uddannet i 
Tyskland. Han begyndte musiker-
karrieren som slagtøjsspiller og spillede 
bl.a. i Wiener Filharmonikerne. Han fik 
sit gennembrud som dirigent i 2015, 
da han vandt hele tre store dirigent-
konkurrencer samme år. 

Lorenzo Viotti har allerede opnået at 
dirigere mange af Europas bedste 
orkestre, bl.a. Berliner Filharmonikerne, 
og siden 2018 har han været 
chefdirigent for Portugals førende 
symfoniorkester, Gulbenkian Orkestret.  
 

Den italienske pianist Beatrice Rana 
besidder en unik kombination af 
virtuose evner, kunstneriske visioner og 
menneskelig beskedenhed. Som 20-årig 
vandt hun i 2013 sølvmedalje ved Van 
Cliburn Klaverkonkurrencen i USA, hvor 
det stod klart, at hun er en af den slags 
musikere, man slet ikke behøver måle 
ved konkurrencer.

Beatrice Rana er født 1993 i Copertino 
nede i Italiens ’hæl’ og optrådte første 
gang som solist med orkester, da hun 
var ni år. Nu er hun et verdensnavn, der 
optræder solo og med orkestre i Europa 
og USA. Hun har indspillet seks albums, 
bl.a. Bachs Goldberg-variationer og 
senest et album med brillant musik af 
Stravinskij og Ravel. 

Beatrice Rana bor i dag i Rom. Hun har 
optrådt mange gange i Danmark efter-
hånden, senest ved en radiokoncert 
med DR Symfoniorkestret i vinterens 
publikumsløse tid.

Beatrice Rana er Warner Classics-
kunstner.
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Johannes Brahms: 
Klaverkoncert nr. 1 

Stormfuld og tragisk – Brahms’ 1. 
klaverkoncert er fuld af spændinger. 
Musikken udspringer af en livskrise, og 
de voldsomme følelser præger musikken 
lige fra begyndelsen og til allersidste 
akkord. 

Der er faktisk ikke mange klassiske 
værker, som begynder så turbulent som 
Brahms’ 1. klaverkoncert. Der er heller 
ikke mange klaverkoncerter, som varer 
næsten en time! Koncerten kræver 
enorm fysisk udholdenhed af pianisten, 
og den kræver også stærke nerver af 
både musikere og publikum, for Brahms 
går hårdt til vores følelser i sin musik.

Klaverkoncerten udsprang af de mest 
dramatiske begivenheder i Brahms’ liv. I 
1854 fik hans mentor Robert Schumann 
et nervesammenbrud og forsøgte at 
begå selvmord. Han måtte tilbringe sine 
sidste to år indespærret på en klinik. 

Tragedien påvirkede Brahms dybt, 
for det var Schumann, der offentligt 
havde udråbt ham som fremtidens 
musikalske håb. Opbakningen udløste 
dog også et forventningspres hos 
Brahms, der egentlig først blev forløst af 
hans Klaverkoncert nr. 1 – ”en frygtelig 
vanskelig og stor klaverkoncert”, kaldte 
han den selv. 

Førstesatsens oprevne følelser kan 
nærmest slå lytteren omkuld. De 
rullende paukehvirvler og lange, dybe 
strygertoner er som et primalskrig udsat 
for orkester. Der er massiv spænding 

og en stor sorg i musikken, men også 
en voldsom energi og fremdrift. Brahms 
holder dog samtidig følelsesstormen 
indenfor de klassiske rammer, og netop 
den kombination af strengt intellekt og 
voldsom passion gør musikken så stærk.

Oven på den ophidsede førstesats 
er andensatsen som et trøstens ord. 
Fredfyldt som havblik efter stormen. 
Til satsens første frase skrev Brahms 
i noderne de latinske ord ”Benedictus 
qui venit in nomine Domini” (Velsignet 
være han, som kommer, i Herrens navn), 
et adventscitat fra Salmernes Bog. 
Er det en sidste bøn for den døende 
Schumann? Eller er det hemmelige ord 
til Schumanns hustru, Clara, som Brahms 
forgudede?

Klaverkoncerten slutter med en stærk 
og sikker finale, hvor den oprørte 
stemning fra førstesatsen går igen. Nu 
skal tragedien manes i jorden, og det 
sker med bidsk humor og en trodsig 
fandenivoldskhed. Tanken om ”alt eller 
intet” varer ved til klaverkoncertens 
sidste takt.

Man kunne måske forestille sig, at 
Brahms – der var en fremragende 
pianist – med sin klaverkoncert ville 
iscenesætte sig selv som musikkens 
centrum. Men den tanke lå ham fjernt, 
og klaverkoncerten forfalder aldrig til 
pianistisk opvisning. Hos Brahms er 
der altid moralsk dækning for solistens 
udfoldelser. Derfor udelader han også 
den bravur-kadence for klaversolisten, 
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der normalt ville indgå i sådan et værk, 
fordi dette ikke er stunden for en 
demonstration af noget så banalt som 
fingerfærdigheder.

Hvordan Brahms kom videre med livet, 
kan man høre i hans Klaverkoncert nr. 2, 
som han skrev hele 22 år senere. Det 
er melankolsk og resigneret musik, der 
på helt anden måde er lige så tragisk 
som det ungdommelige følelsesbrus i 
Klaverkoncert nr. 1.

Robert Schumann: 
Symfoni nr. 2

Robert Schumanns musik udspringer 
af en indre verden, fuld af længsler og 
splittelse. Hans 2. symfoni blev skitseret 
i en vild inspiration, der varede blot et 
par uger. Den detaljerede orkestrering 
af partituret varede derimod næsten et 
år. Schumann var nemlig syg – på krop 
og sjæl. Glideturen mod hans endeligt 
nogle få år senere var begyndt.

Arbejdet med hans symfoni fik 
en terapeutisk funktion. Den er et 
’modstandsværk’, der kæmper sig vej 
mod lyset. ”Jeg skitserede den, mens 
jeg stadig var fysisk meget lidende”, 
skrev Schumann til en ven, ”og jeg kan 
sige, at det var åndens modstandskraft, 

der tydeligt påvirkede mig, og som jeg 
forsøgte at bekæmpe min tilstand med.” 
Schumann hentyder til de lidelser, 
han havde været igennem året før, i 
1844, hvor han kollapsede fysisk og 
mentalt. Et uhyggeligt varsel om det 
definitive sammenbrud, der et årti 
senere førte til hans død. Men i 1845 
var han stadig i stand til at samle sig 
selv op og finde nye udveje, bl.a. ved at 
studere den gamle barokmusik af Bach. 
Det slår igennem i symfonien, f.eks. 
i indledningen til 1. sats og i midter-
afsnittet af 3. sats, hvor Schumann med 
barok-teknik erobrer nyt land til sig selv. 

Brahms var længe i tvivl om, hvordan han skulle 

forme sine musikalske tanker. Idéen til at lave en 

klaverkoncert kom til ham i en drøm!
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Ved at koble sig sammen med forbil-
ledet Bach befæster Schumann sig selv 
og sin musik i en lang kulturhistorie. 
Temaet i tredje sats er ligefrem 
taget direkte fra Bachs store værk 
Musikalisches Opfer. Schumann bruger 
temaet til et meget kreativt møde med 
fortiden, hvor han i tæt dialog taler med 
sin afdøde kollega og helgenfigur. Det 
vokser på meget smuk vis og bliver 
hele symfoniens højdepunkt. Satsen 
virker ekstra stærkt, fordi denne rolige 
fordybelse følger efter de to første, 
rastløse satser. Symfonien spaltes på 
den måde i en stormfuld og en indad-
vendt del, sådan som Schumanns sind 
selv var delt i to. 

I et brev fra 1849, hvor Schumann 
omtaler symfonien som ”smerteklange”, 
husker han tilbage til den tid, hvor han 
gradvist blev helet, efterhånden som 
han komponerede sig gennem satserne: 
”Ikke før i sidste sats begyndte jeg at 
føle mig bedre, og helt vel havde jeg det 
først, da alt var gjort færdigt.”

I sidste sats lander man med begge 
ben på noget, der ligner sikker grund. 
Vitaliteten er kraftig, livsglæden 
jublende og voldsom. Vi er havnet 
i den lyse toneart C-dur, og på den 
måde følger Schumann et andet af sine 
historiske forbilleder, Beethoven, der i sin 
Skæbnesymfoni vender truende c-mol 
til triumferende C-dur i sidste sats. 

Schumanns 2. symfoni er et abstrakt 
kunstværk med dybe historiske rødder, 
men det er samtidig selvbiografisk 

musik om Schumann til Schumann. 
Schumanns benzin var ham selv, hans 
rastløse, voldsomme følelsesliv. At lytte 
til hans originale arbejde med at samle 
sit indre liv i ydre, klassiske former er 
altid en dybt betagende oplevelse.

Jens Cornelius

Symfonien blev ved uropførelsen i Leipzig 

1846 dirigeret af Felix Mendelssohn, der var en 

nær og forstående kollega.
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Violin 1

Soo-Jin Hong

Jan Leif Rohard

Sarah Jillian McClelland

Tine Rudloff

Trine Yang Møller

Runi Bæk

Patricia Mia Andersen

Johanna Qvamme

Charlotte Rafn

Austin Lee Hansen

Violin 2

Gunvor Sihm

Violeta Daniela Mönnekes

Line Marie Most

Marianne Bindel

Anne Marie Kjærulff

Andrea Rebekka Alsted

Hedvig Oftedahl Vivanco

Stanislav Igorevich Zakrjevski

Andreas Erik Roslund

Bratsch

Michael Andreas Grolid

Kristian Scharff Fogh

Astrid Christensen

Lilion Anne Soren

Stine Hasbirk Brandt

Alexander Butz

Cello

Soo-Kyung Hong

Carsten Tagmose

Vanja Maria Louro

Johan Krarup

Cansin Kara

Kontrabas

Einars Everss

Michael Rossander Dabelsteen

Henrik Schou Kristensen

Ditlev Damkjær

Fløjte

Ulla Miilmann

Mareike Friedel

Russell Satoshi Itani

Obo

Theophile Pierre Florent Hartz

Ulrich Trier Ortmann

Klarinet

Pedro Franco Lopez

Søren Elbo

Fagot

Audun Halvorsen

Sebastian Stevensson

Dorte Bennike

Aksel Kaae Trige

Horn

Lasse Luckow Mauritzen

Oskar Lejonklo

Dominika Piwkowska

Anna Nygård Lingdell

Henning Hansen

Jakob Arnholtz

Trompet

Michael Frank Møller

László Molnár

Karl Husum

Andreas Jul Nielsen

Basun

Kasper Smedegaard Thaarup 

Brian Bindner

Thomas Dahlkvist

Pauker

René Felix Mathiesen

Nicola Carrara

DR Symfoniorkestret

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

DR Symfoniorkestret 
optræder hvert år ved flere end

75
koncerter og arrangementer

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniorkestret
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2021
2022

SÆ S O N  &  A B O N N E M E NT

VELKOMMEN TIL  
EN NY SÆSON MED  
DR SYMFONIORKESTRET 
& CHEFDIRIGENT FABIO LUISI
Gå på opdagelse i DR Symfoniorkestrets abonnementsserier, hvor sæsonens 
koncerter er sammensat på en måde, som giver dig nyt perspektiv på musikken.

Glæd dig til at opleve DR Symfoniorkestret, chefdirigent Fabio Luisi og en  
række internationale stjerner som violinisten Anne-Sophie Mutter, dirigent- 
legenden Herbert Blomstedt og fænomenet Barbara Hannigan.

Læs mere i sæsonbrochuren og tegn abonnement på drkoncerthuset.dk



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, Antoine Saito, Nicolas Bets

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


