
1GALAXYMPHONY - STRIKES BACK

Del din oplevelse 
#Galaxymphony
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DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Christina Åstrand

DR Vokalensemblet
Indstudering: James Sherlock 

Antony Hermus 
Dirigent

Tuva Semmingsen
Christine Nonbo Andersen 

Steffen Bruun
David Bateson

Solister

Jakob Stegelmann 
Vært 

Special appearance
Jakob Weber & 6 sangere fra DR Juniorkoret

Onsdag 18. august 2021 kl. 20.00
Torsdag 19. august 2021 kl. 20.00
Fredag 20. august 2021 kl. 20.00
Lørdag 21. august 2021 kl. 15.00

Koncerten fredag 20.8. 
sendes direkte i 
P2 Koncerten

Koncerten optages til 
TV og sendes på DR2 
søndag 26.12. kl. 20.00

Følg med på DR Koncerthusets 
YouTube-kanal, hvor film fra 
Galaxymphony udgives løbende
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Program
CLOSE ENCOUNTERS 
OF THE THIRD KIND

Let There Be Light
John Williams

APOLLO 13
Symphonic Suite

James Horner
Solist: David Bateson

INTERSTELLAR
Suite

Hans Zimmer

BLADE RUNNER
Rachel’s Song

Vangelis
Solist: Tuva Semmingsen

ALIEN 3
Lento

Elliot Goldenthal
Solist: Christine Nonbo Andersen

MOONRAKER
John Barry

Solist: Tuva Semmingsen

End Credits
Jerry Goldsmith

Solist: David Bateson

GRAVITY
Steven Price

Solister: Tuva Semmingsen 
& Christine Nonbo Andersen

      Pause (30’) ca. kl. 20.55/15.55

A HITCHHIKER’S GUIDE 
TO THE GALAXY

The Dolphins
Joby Talbot

Solist: David Bateson

AVATAR
I See You

James Horner/Kuk Harrell
Solist: Tuva Semmingsen

THE MARTIAN
Suite

Harry Gregson-Williams

THE FORCE AWAKENS
Rey’s Theme
John Williams

SHROUDED DESTINY
Epiphany
Peter Due

Solister: Christine Nonbo Andersen 
& Steffen Bruun

THE MANDALORIAN
Ludwig Göransson

Solist: David Bateson

ROGUE ONE
Jyn Erso & Hope Suite

Michael Giacchino

THE LAST JEDI
The Rebelion is Reborn

John Williams

THE EMPIRE STRIKES BACK
Imperial March
John Williams

Arrangementer af:
Thomas Bryla, Christoffer Møller, 
Thommy Andersson, Robert Elhai

STAR TREK VIII: FIRST CONTACT
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Galaxymphony 
strikes back
Om lidt lander der et rumskib på  
DR Koncerthusets tag og sender for-
klædte skikkelser ind i bygningen, ned 
i salen og ind på scenen. Måske kan du 
se hvem de er – og måske ikke.  

Men først er der lige noget du skal vide: 

I 1977 udkom den første Star Wars-
film, Stjernekrigen, som vi nu kender 
som A New Hope. Og filmen bragte ikke 
bare håb for en ny verdensorden i en 
galakse langt, langt væk; den pustede 
også ny energi i hele sci-fi-filmgenren 
og markerede et vendepunkt for 
filmmusikken. Med dét ene soundtrack 
fik John Williams ikke bare defineret, 
hvordan det ydre rum, med alle dets 
dramaer, planeter og karakterer, lyder. 
Han placerede også en ledestjerne for, 
hvordan den store musik på film også 
kan være den store musik uden for 
biografernes mørke, som fx i højtalerne 
hjemme i din stue, i dine headphones 
eller som i dag her i den store koncertsal 
med et levende kor, orkester og solister 
lige foran dig. I John Williams musik til 
Star Wars er en hel generations drømme 
om det godes kamp mod det onde, fore-
stillinger om det uendelige univers og 
håbet om familiebånds styrke og indivi-
dets kræfter udviklet, skabt og forankret 
i storslået symfonisk musik.

Og nok er han et geni i sin egen ret, 
men John Williams har ikke helt selv 
opfundet lyden af alt dette. Som andre 
store komponister står han på skuldrene 

af sine klassiske forgængere. Prøv fx at 
finde den engelske komponist Gustav 
Holsts musik til planeten Mars fra 
værket Planeterne (fra 1917!) på din 
streaming-tjeneste og hør nummeret 
lige før du sætter Imperial March på... 
Eller prøv at gå på YouTube og spørg 
om John Williams er en tyv. Så vil du 
finde videoer, der forklarer, hvordan 
John Williams ligger tæt op af klassiske 
komponister som Tjajkovskij, Stravinskij, 
Chopin, Korngold, Dvorák – komponi-
ster, som ofte er på programmet til   
DR Symfoniorkestrets klassiske koncerter. 

Soundtrackkoncerter som Galaxymphony 
er en vigtig del af DR Symfoniorkestrets 
virke. Vi gør det på vores egen måde, og 
vi spiller kun meget sjældent musikken 
samtidig med at filmen vises på et lærred. 
For vi ønsker at sætte musikken i forreste 
række og sammensætte de bedste kon-
certer på musikkens egne præmisser. 

Næste gang du er på YouTube, så find 
lige DR Koncerthusets kanal. Her finder 
du bl.a. videoklip med næsten alle 
tracks fra de store soundtrackkoncerter, 
vi har præsenteret de sidste par år 
med DR Symfoniorkestret, som fx 
Fantasymphony, Duellen – Morricone 
trækker først, Gaming in Symphony 
og Galaxymphony – den symfoniske 
rumrejse 2017 – og hvis du ikke 
allerede kender koncerterne, er der 
masser af musikalsk underholdning fra 
den øverste skuffe at gå ombord i efter 
oplevelsen her i aften. 



5GALAXYMPHONY - STRIKES BACK

Galaxymphony 
strikes back

Heldigvis er der også musik af andre 
sci-fi-komponister end John Williams... 
Og nogle af dem, som kan opleves i af-
ten, er virkelig værd at lytte nærmere til. 
Vangelis’ musik til Blade Runner tager  
sci-fi-musikken til et andet plan, og 
James Horner, som længe blev betrag-
tet som en ”2. klasses John Williams”,  
har givet personlige og fantastiske 
bud med musikken til Avatar og Aliens. 
Men også vores all time favorite Jerry 
Goldsmith skal ikke glemmes og ej hel-
ler Michael Giacchino, som nok kan be-
tragtes som den næste John Williams. 

Så velkommen her til DR Koncertsalen 
til Galaxymphony Strikes Back. 

Nyd turen ud gennem galakserne i 
selskab med DR Symfoniorkestret, 
DR Vokalensemblet, Jakob Stegelmann 
og alle vores skønne solister. Når turen 
ud i de ydre galakser er forbi og rum-
skibet letter igen fra DR Koncerthusets 
tag, så husk, at du kan genhøre koncerten 
i DR Lyd fra fredag d. 20. august – og 
(evt.) opleve koncerten i stuen eller 
hjemmebiografen til december, når den 
sendes på DR2.
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Hvad enten vi musikalsk føres til en 
fjern galakse for længe siden eller 
modigt drager til steder i universet, hvor 
intet menneske før har været, er mu-
sikken i aften taget fra fortællinger, der 
viser os, at livet er så meget mere, end 
hvad vi blot kan se og føle på denne 
jord – og at fantasien er det stærkeste 
og mest effektive redskab til at tage os 
til nye verdener. Aftenens program har 
et ben både i den rene fantasi, og i den 
mere videnskabeligt begrundede. 

Med Interstellar skabte Christopher Nolan  
et imponerende værk, der tager fat i 
nogle af de helt store videnskabelige 
tanker og teorier om de uforklarlige  
elementer i universet; ormehuller samt 
sorte huller og deres teoretiske mulig-
hed for at forvrænge selve tiden. Og 
ikke mindst hvordan menneskets møde 
med så ekstreme kræfter kan have 
enorme konsekvenser.

Med The Martian fortalte Ridley Scott 
en Robinson Crusoe-historie – bare sat 
på Mars – med en astronaut, der efter-
lades på en mission, og alene må prøve 
at overleve, indtil hjælpen kan komme 
frem. Vel at mærke flere år senere! En 
film der tager udgangspunkt i egentlig 
videnskab i en sådan grad, at NASA 
bidrog med konsulenthjælp undervejs.

Vi skal også forføres helt ud i fantasien, 
sammen med nogle af de største histo-
riefortællere indenfor science fiction 
på film. James Cameron skabte med 
Avatar en frodig og levende verden 
på planeten Pandora, der var et så 
indbydende paradis, at mange ønskede, 
at det var virkeligt. Kreationen er så om-
fattende, at der er yderligere 4 Avatar-
film på vej.

I Nærkontakt af 3. grad gav Steven 
Spielberg sit bud på, hvordan det ville 

En galaktisk 
indflyvning
af Jacob Ege Hinchely
& Elias Eliot/Han Duo
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være, hvis menneskeheden en dag fik 
besøg af liv fra det ydre rum. Resultatet 
er en god blanding af både stor fasci-
nation og frygt – for i mødet med det 
ukendte vil der altid være et element af 
frygt. Og sjældent har det store univers 
været mere frygtindgydende end med 
Alien-filmene. Den tredje film i serien 
var David Finchers instruktørdebut, 
men oplevelsen med at indspille filmen 
var så frustrerende, at han siden har 
nægtet at tale om den. Responsen ved 
premieren var da heller ikke videre 
positiv, men med årene er filmen steget 
i agtelse, og den har ikke mindst et 
eminent musikalsk score, der trænger 
helt ind i de mørkeste og mest dystre 
hjørner af universet.

Selvfølgelig kommer vi ikke udenom 
det unægteligt største science fiction- 
univers af dem alle: Star Wars. Et univers,  

der musikalsk er blevet styret af meste-
ren John Williams, men som i de senere 
år er vokset i en sådan grad, at andre 
komponister har bidraget med minde-
værdig musik, som vi også skal opleve 
i aften, som fx Ludwig Göransson og 
Michael Giacchino.

Rigtig god tur til de yderste afkroge af 
universet! 
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I selskab med DR Symfoniorkestrets
106 klassiske musikere kan alle 
danskere opleve den store, symfoniske
musik – enten ’live’ i DR Koncerthuset
eller transmitteret på radio, TV og inter-
net i de bedste lyd- og billedformater. 
Orkestret har været DR’s musikalske 
flagskib lige siden grundlæggelsen i 
1925, og i dag er orkestret i interna-
tional klasse med italienske Fabio Luisi 
som chefdirigent.

Hvert år oplever mere end 100.000 
musikelskere magien i den levende, 
symfoniske musik med DR Symfoni-
orkestret. Orkestrets klassiske Torsdags- 
koncerter i Koncertsalen følges hver 

uge af 350.000 danskere på radio, TV 
og internettet, og millioner lytter med, 
når koncerterne transmitteres interna-
tionalt, ligesom fans over hele verden 
følger orkestrets YouTube-kanal.

I de senere år har DR Symfoniorkestret 
haft stor succes med koncerter, hvor 
musik fra film og computerspil indtager 
scenen i DR Koncerthuset. Flere af disse 
produktioner er efterfølgende udgivet 
på dvd.

DR Symfoniorkestret

Foto: Kim Leland
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Antony Hermus
& Jakob Stegelmann

Den nederlandske dirigent Antony 
Hermus (f. 1973) er blandt musikere 
og sangere kendt for sin smittende, 
positive tilgang til musikken og for sin 
naturlige evne til at få de medvirkende 
til at yde deres allerbedste på scenen. 
Egenskaber, som afspejles i kvaliteten 
og intensiteten af hans optrædener – 
både i koncertsale og operahuse.

Hermus var kunstnerisk leder for 
Anthaltisches Theater und Philharmonie 
i Dessau fra 2009, hvor han blev udråbt 
som Årets Dirigent af det tyske tidsskrift 
Opernwelt i både 2010, 2011 og 2012. 
I sommeren 2015 afsluttede han denne 
dirigentperiode med sin første opførelse 
af hele Wagners Nibelungens Ring og 
en forfremmelse til æresdirigent. 

Antony Hermus har dirigeret en lang 
række fremtrædende orkestre og er 
netop blevet præsenteret som ny chef-
dirigent for Belgiens nationalorkester 
med tiltrædelse i 2022. Han har tid-
ligere dirigeret DR Symfoniorkestret 
ved koncerter med filmmusik.

Jakob Stegelmann (f. 1957) har siden
1970’erne beskæftiget sig indgående
med populærkultur som animation,
computerspil, tegneserier, fantasy og
science fiction. I 1980 startede han
TV-programmet Så er der tegnefilm
på DR, og i 1989 fulgte Troldspejlet,
der har kørt lige siden. Han var også
med i redaktionen af kultprogrammerne
Gotha og Planet X – for slet ikke at tale 
om det ugentlige Disney Sjov, som han 
har redigeret siden starten i 1991.

Ved siden af sit TV-arbejde har Jakob
skrevet bøger om f.eks. Carl Barks,
Walt Disney og populærkultur generelt. 
Han var også blandt producenterne 
af den legendariske danske tegnefilm 
Valhalla (1986).

Han har modtaget en lang række priser, 
bl.a. Børnebibliotekarernes Pris, Børne-
filmprisen Pråsen, Nordic Game Award, 
Klods Hans Prisen, DR’s Sprogpris 2012,
 Ping-Prisen 2013 og en særpris fra 
DJBFA/Komponister og Sangskrivere 
– for sit arbejde med at formidle musik 
fra film og spil.

Foto: Ursula Rechnagel TaylorFoto: Marco Borggreve
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David Bateson &
Tuva Semmingsen

Den dansk-engelske skuespiller David
Bateson begyndte sin professionelle
karriere i Sydafrika, og er efterfølgende
uddannet på flere forskellige uden-
landske teaterskoler. Han lagde stemme 
til adskillige passager i Lars von Triers 
film Europa (1993), og fik senere mindre 
roller i bl.a. filmene Breaking the Waves 
og Kun en pige.

David Bateson har medvirket i en række 
danske tv-serier som Langt fra Las Vegas, 
Klovn, Livvagterne, Anna Pihl og Borgen.  
Mange vil straks genkende hans rolige, 
mørke stemme, da han har speaket et 
utal af film.

Inkarnerede computerspilsfans vil 
desuden vide, at David Bateson ikke 
alene har lagt stemme til, men også er 
rollemodel for hovedfiguren Agent 47 
i danske IO Interactives verdenssucces, 
computerspillet Hitman.
 

Den alsidige norske mezzosopran
Tuva Semmingsen er uddannet på
Norges Musikkhøgskole og på Det
Kgl. Operaakademi i København. Hun
debuterede i 1999 på Det Kgl. Teater
som Cherubino i Mozarts Figaros
bryllup og har siden høstet store
succeser for sine roller i operaer af
bl.a. Händel og Rossini sammesteds.

Internationalt har Tuva bl.a. optrådt på
La Fenice Operaen i Venedig, Kungliga
Operan i Stockholm, Den Norske Opera 
og festivaler som Bergen Festspillene 
og Glyndebourne Festival.

Hun synger også jazz, og i filmens 
verden er hun kendt for sin medvirken
på soundtracket til Lars von Triers
Antichrist, hvor hun synger den 
berømte Händel-arie Lascia ch’io pianga.

Hun har tidligere optrådt med
DR SymfoniOrkestret i Gaming-
in-Symphony, Duellen – Morricone
trækker først og Fantasymphony.

Foto: Mew Foto: Michael Morelli
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Christine Nonbo Andersen,
Steffen Bruun & Jakob Weber

Sopranen Christine Nonbo Andersen
er uddannet på Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium i København. Hendes 
musikalske hjerte banker særligt for 
den tidlige musik, men i dag bevæger 
hun sig med stor autencitet mellem 
flere 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.

Christine kan ofte høres som solist i 
oratorier og kantater og har flere gange 
tidligere været solist med DR Symfoni-
orkestret ved de populære koncerter 
med temaer fra film, TV-serier og 
computerspil. Hun er også solist på flere 
anmelderroste cd-produktioner, senest 
Bo Holtens sangcyklus Tusmørkets 
viser med Odense Symfoniorkester og 
Monteverdis Orfeo med Höor Barok.

Bassangeren Steffen Bruun er 
uddannet på Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium i København samt ved 
operaakademiet i Sydney. Steffen er en 
ofte anvendt oratoriesolist i de store 
oratorier af bl.a. Bach, Haydn, Händel 
og Mozart. Han er ansat i DR Vokal-
ensemblet, og er desuden en del af det 
Berlin-baserede  Home Opera, hvor han 
er en yndet sanger og konferencier.

Foto: Agnete Schlichtkrull Foto: Agnete Schlichtkrull

Foto: Per Morten Abrahamsen

Slagtøjsspilleren Jakob Weber er ud-
dannet på Det Kgl. Danske Musikkonser-
vatorium i København og Conservatoire 
Supérieur National de Musique et de 
Danse i Paris. Siden 2017 er han ansat 
som solojanitshar i DR Symfoniorkestret. 
Jakob spiller også teatermusik og ryt-
misk musik i forskellige konstellationer.
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DR Vokalensemblet &
DR Juniorkoret

DR Vokalensemblet er DR’s kammerkor
med 18 klassiske sangere, som alle kan
optræde solistisk.

Korets repertoire spænder fra renæs- 
sancemusik over barok og romantik 
til danske sange og helt nyskrevne 
værker. Både store danske og euro-
pæiske komponister har skrevet musik 
specielt til DR Vokalensemblet, som er 
internationalt anerkendt for sin rene, 
nordiske klang. Flere af korets cd’er 
har modtaget internationale priser og 
udmærkelser, bl.a. to amerikanske
Grammy-nomineringer. Cd’en Årstiderne 
– 28 danske sange har fået stor ros i 
både dansk og international presse, og 
koret har netop udgivet et nyt album, 
Jesper Koch: Korbogen.

En af DR Vokalensemblets vigtige
opgaver er at bringe den levende kor- 
musik ud i alle dele af Danmark. Det 
sker hver sæson ved koncerter i små 
og store danske kirker og koncertsale, 
ved workshops og koncerter med lokale 
amatørkor.

 

DR Juniorkoret består af ca. 60 piger
i alderen 12-16 år. Koret fungerer som
aspirantkor til DR Pigekoret, så der
arbejdes målrettet med stemmerne
i DR Juniorkoret, samtidig med at 
sang-erne har tid og plads til at ud-
vikle sig. Alle piger i koret spiller et 
instrument og modtager undervisning 
i hørelære og solosang. Samtidig ar-
bejder koret jævnligt med skuespillere 
og koreografer for at styrke pigernes 
sceneoptræden.

DR Juniorkorets repertoire spænder
vidt – fra danske sange og klassiske
værker til rytmisk musik med nye
arrangementer af aktuelle pophits.

Koret medvirker både i DR’s store
koncertproduktioner og synger også
deres egne koncerter, f.eks. på den
årlige sommerturné, hvor koret bl.a. har
besøgt Bornholm, Samsø, Fyn og Ærø.
Senest har koret medvirket i den Reu-
mertprisvindende forestilling Intet på 
Det kgl. Teater.

Korets dirigent er Susanne Wendt,
der også er leder af DR Korskolen.

Foto: Per Morten Abrahamsen Foto: Kim Leland
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Han Duo

Han Duo (ligesom Han Solo, men de 
er TO) er en podcast, der består af 
radioværten Jacob Ege Hinchely og 
tidl. tv-speaker m.m. Elias Eliot, der be-
skæftiger sig med det nyeste indenfor 
genrefilm, spil og tv-serier og de bedste 
retrospektive titler. De kalder sig ikke 
eksperter; blot passionerede nørder. 
Podcasten har eksisteret i syv år, og i 
den tid har Elias og Jacob formået at få 
interviews med flere store navne inden-
for populærkulturen – blandt andre  
Star Wars-produceren Gary Kurtz, og 
de har skabt mange udsolgte liveshows 
med podcasten. Derudover har de bl.a. 
været værter ved spilkoncerter og 
gæsteforlæsere på Jakob Stegelmanns 
sommerkursus Mod det uendelige  
univers på Ebeltoft filmhøjskole.

Den Store Sci-Fi Kahootquiz

Inden koncerten vil Han Duo styre slagets gang og kaste om sig 
med spørgsmål, trivia og godt humør, når DR Koncerthuset holder 
Den Store Sci-Fi Kahootquiz fra scenen i foyeren inden koncerten. 

Quizzen starter kl. 19.00/14.00 og der er fede præmier på højkant. 
Dørene åbner kl.18.30/13.30. 
Bemærk, at man skal have en smartphone for at deltage.
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Violin 1
Christina Åstrand
Johannes Søe Hansen
Kern Westerberg
Elna Carr
Anders Fog-Nielsen
Per Friman
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-
Jochumsen
Sophia Bæk
Runi Bæk
Anja Zelianodjevo
Erik-Theodor Danciu
Austin Lee Hansen

Violin 2
Monika Malmquist
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Marianne Bindel
Morten Kjær Dulong
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Hedvig Oftedahl Vivanco
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Jonida Luisa Tafilaj
Peter Andreas Nielsen
Vladimir Yosifov

Bratsch
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Lilion Anne Soren
Katarzyna Bugala
Alexander Butz
Magda Stevensson
Benedikte Artved

Cello
Henrik Dam Thomsen
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Louisa Schwab
Richard Krug
Chul-Geun Park
Cansin Kara

Kontrabas
Mathilde Qvist Lauritsen
Einars Everss
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Astor Cortabarria Adde

Fløjte
Ulla Miilmann
Mareike Friedel
Russell Satoshi Itani

Obo
Theophile Pierre Florent Hartz
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez
Søren Elbo

Saxofon & fløjter
Hans Ulrik Jensen

Fagot
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike
Britta Cortabarria

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

Trompet
Michael Frank Møller
Lázló Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen 

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher

Pauker
Nicola Carrara

Slagtøj
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Klaes Breiner Nielsen
Mads Hebsgaard Andersen

Guitar
Mads Løkkegaard

Keyboards
Søren Møller

DR Symfoniorkestret

Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.
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Sopran
Jihye Kim
Christine Nonbo Andersen 
Malene Nordtorp
Nina Fischer
Klaudia Kidon
 
Tenor
Emil Lykke 
Adam Riis
Rasmus Gravers Nielsen
Palle Skovlund

Alt
Rikke Lender 
Lone Selchau
Linnéa Lomholt 
Kristine Gether 

Bas
Daniel Åberg
Asger Lynge Petersen
Steffen Bruun 
Johan Karlström 
Mikkel Tuxen

Sopran
Anna Hirsch Bernhagen
Luna Aagaard Johanson
Selma Sandby Christiansen 

Alt
Caja Lundholm Ljungbeck
Emma Ilena Julia Nordahl
Klara Bjørn-Larsen

DR Vokalensemblet

Sangere fra 
DR Juniorkoret
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik & P2/P5/P8 — Kim Bohr

Chef for DR Symfoniorkestret udvikling og drift — Jakob Holtze

Repertoirechef — Tatjana Kandel

Kunstnerisk leder for DR Vokalensemblet — Michael Emery

Redaktør, idé, konceptdesign & ansvh. producent — Nicolai Abrahamsen

Producent, DRSO — Marie Rørbech

Produktionsledere — Jakob Helmer Mørck & Cecilie Honoré

Lydproducer — Lars C Bruun

Musiktekniker — Ossian Ryner

Teknisk producent — Jonas Norup

Scenografi — Vertigo

Lys — Christian Bonde

Lyssignalør — Jon Meinild

PA — Joakim Moe

Track — Joel Krozer       

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

Forsidegrafik — NOTATION/Niklas Antonson 

Bagsidefoto — Kim Høltermand

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


