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Program 1 (torsdag)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Romance for violin og orkester, nr. 1, G-dur, opus 40 (1802)

           ca. 8’

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. 20.25

Johannes Brahms (1833-1897)

Symfoni nr. 4, e-mol, opus 98 (1884-85) 
I – Allegro non troppo
II – Andante moderato 

III – Allegro giocoso 
IV – Allegro energico e passionato

              ca. 40´

Det er ikke tilladt at fotografere eller lave lydoptagelser ved koncerten

No photographs or sound recordings may be taken or made during the concert

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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Program 2 (fredag)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Romance for violin og orkester, nr. 2, F-dur, opus 50 (1798) 
Adagio cantabile 

          ca. 9’

Koncert for klaver, violin, cello og orkester, C-dur, opus 56 (1803-04),’Tripelkoncert’
I – Allegro
II – Largo

III – Rondo alla polacca

             ca. 33’

Pause (30’) ca. kl. 20.20

Robert Schumann (1810-56)

Symfoni nr. 1, B-dur, opus 38, Forårssymfonien (1841)
I – Andante un poco maestoso – Allegro molto vivace 

II – Larghetto
III – Scherzo: Molto vivace

IV – Allegro animato e grazioso

              ca. 30´

Det er ikke tilladt at fotografere eller lave lydoptagelser ved koncerten

No photographs or sound recordings may be taken or made during the concert

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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Den tyske violinist Anne-Sophie Mutter 
er et fænomen. I årtier har hun været 
en af de mest berømte personligheder 
i den klassiske musikverden, og for et 
globalt publikum er hun simpelthen 
verdens største violinist.

Hun er født i 1963 og debuterede 
i 1976, hvor hun viste en ufattelig 
musikalsk modenhed. Som bare 
15-årig indledte hun sit kunstneriske 
samarbejde med den legendariske 
dirigent Herbert von Karajan, med hvem 
hun i 1980’erne indspillede nogle af vor 
tids mest solgte klassiske albums, bl.a. 
Beethovens violinkoncert og Vivaldis 
De fire årstider.

Anne-Sophie Mutter har gennem sin 
karriere konstant fornyet sin profil. Hun 
har uropført en lang række moderne 
værker, der er komponeret specielt til 
hende af bl.a. Sofia Gubaidulina, Witold 
Lutoslawski og Krzysztof Penderecki, 
og i næste måned skal hun uropføre en 
ny violinkoncert af John Williams. Også 

kammermusik har hun dyrket gennem 
alle årene, ikke mindst med sin faste 
pianist Lambert Orkis, med hvem hun 
har lavet en Grammy-belønnet ind-
spilning af Beethovens violinsonater. 
Blandt hendes mange andre Beethoven-
indspilninger er den seneste tripel-
koncerten, som udkom sidste år. 

I 2001 modtog hun Léonie Sonnings 
Musikpris og udtalte: ”Det er altid 
noget særligt for mig at komme tilbage 
til København. Jeg må sige, at det 
er sjældent, man oplever en sådan 
intensitet og trofasthed hos publikum. 
Det berører mig meget.”

I næste koncertsæson kan man igen 
opleve Anne-Sophie Mutter her i 
DR Koncerthuset, denne gang sammen 
med hendes eget kammerorkester, 
Mutter’s Virtuosi.

Anne-Sophie Mutter
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Daniel Müller-Schott 
& Lauma Skride

Cellisten Daniel Müller-Schott er 
født 1976 i München og vandt som 
bare 15-årig ungdomsprisen ved den 
russiske Tjajkovskij Konkurrence. Hans 
debutalbum med Bachs cellosuiter 
begejstrede Anne-Sophie Mutter, 
som gennem sin fond for unge 
strygermusikere foranledigede, at 
Daniel Müller-Schott fik en bedre cello 
at spille på, og at han kunne studere 
hos den russiske cello-legende Mstislav 
Rostropovitj.

Daniel Müller-Schott er for længst 
anerkendt som en af verdens bedste 
cellister, og når det kan lade sig gøre 
at kombinere deres travle kalendere, 
optræder han med sin mentor Anne-
Sophie Mutter. Han har indspillet over 
25 albums på meget højt niveau, bl.a. 
Mozart-trioer sammen med Anne-
Sophie Mutter og André Previn og 
senest Brahms’ cellosonater sammen 
med pianisten Francesco Piemontesi.
 

Pianisten Lauma Skride er fra Letland. 
Hun er født i 1982 og kommer fra en 
stor musikerfamilie. ”Jeg var aldrig i 
tvivl om, at jeg skulle være musiker”, 
siger hun. I samme musikalske familie 
er hendes berømte storesøster, 
violinstjernen Baiba Skride.

Lauma Skride er uddannet i Riga og 
i Hamborg, hvor hun bor i dag. Som 
kammermusiker har hun optrådt 
verden rundt, ofte med sin søster, men 
i stigende grad også sammen med 
Anne-Sophie Mutter – i sidste uge gav 
de koncert i Filharmonien i Paris.

Lauma Skride har indspillet adskillige 
albums, senest tre klaverkvartetter med 
sin egen Skride Kvartet. Et særlig tæt 
forhold har hun til Beethovens musik, 
og i 2008 blev hun udmærket med 
Beethoven Ringen, som tildeles ved 
Beethoven Festspillene i komponistens 
fødeby, Bonn.



7LUISI  & ANNE-SOPHIE MUTTER 1 & 2

Daniel Müller-Schott 
& Lauma Skride

Fabio Luisi
& DR Symfoniorkestret

Siden 2016 har Fabio Luisi været 
DR Symfoniorkestrets chefdirigent. 
Han er født i Genova i 1959 og er 
uddannet pianist og dirigent. Luisi 
deler sin karriere mellem opera og 
orkestermusik – og mellem flere faste 
stillinger, som han med sin utrolige flid 
og selvdisciplin magter at overkomme. 
Han er chefdirigent for Zürich Operaen 
og Dallas Symfoniorkester, og i 2022 
tiltræder han posten som chefdirigent 
for NHK Symfoniorkestret i Japan. 
Men Luisi fortsætter hos DR Symfoni-
orkestret og har forlænget sin kontrakt, 
så den varer til 2026. 

”Jeg er ekstremt glad for, at mit forhold
til DR Symfoniorkestret, som har 
blomstret og udviklet sig vidunderligt, 
vil fortsætte gennem de næste mange 
sæsoner”, siger han. Sammen skal de 
nu indspille alle Carl Nielsens symfonier 
for det fornemme pladeselskab 
Deutsche Grammophon. 

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.

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 via EBU.

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 arrangementer 
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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Ludwig van Beethoven: 
Violinromance nr. 1, G-dur

Fordelt over to aftener spiller 
Anne-Sophie Mutter sammen med 
DR Symfoniorkestret og chefdirigent 
Fabio Luisi alle Beethovens værker 
for violin og orkester: den store 
violinkoncert, de to violinromancer 
og Beethovens Tripelkoncert, hvor 
solisterne er violin, cello og klaver.

Beethovens violinromancer viser os en 
blid og melodisk side af komponisten. 
”Romance” var egentlig et ord, der blev 
brugt om et stykke vokalmusik, og 
pointen i en violinromance er altså, at 
violinen skal ”synge”. Beethoven har 
af samme grund begrænset orkestret, 
så der ikke medvirker støjende instru-
menter som trompeter, basuner og 
pauker. Der hersker en ophøjet ro, og 
voldsomme udbrud finder simpelthen 
ikke sted.

Violinromancen i G-dur er fra 1802. 
Den begynder overraskende med 
violinen helt alene, der præsenterer et 
hymnisk tema. For at lade den ensom-
me violin og dens tema fylde mere, 
lader Beethoven violinisten spille 
tostemmigt med sig selv, så buen 
stryger på to strenge samtidig.
Stykket er opbygget som en rondo, dvs. 
at hovedtemaet dukker op flere gange, 
adskilt af kontrasterende mellemafsnit. 
Anden og tredje gang, man hører 
temaet, har Beethoven varieret det 
lidt, så musikken også på den måde 

er i konstant udvikling. Og til allersidst 
får violinisten lov til at tilføje en smuk 
overstemme.

Man har spekuleret i, om violinromancen i 

G-dur mon var tænkt som en langsom sats i 

det ufuldendte forsøg, Beethoven som ung 

mand gjorde på at skrive en violinkoncert, men 

beviserne savnes. 

Ludwig van Beethoven: 
Violinkoncert

Beethoven hørte kun sin violinkoncert 
én gang, nemlig ved uropførelsen i 
1806. Det var ingen succes. Gennem-
bruddet kom først flere år efter 
Beethovens død, da Mendelssohn 
dirigerede en opførelse af violinkoncer-
ten i London 1844. Solisten var det 
12-årige vidunderbarn Joseph Joachim, 
der resten af sit lange liv opførte 
Beethovens koncert så mange gange, at 
han faktisk ene mand etablerede værket 
som den mest agtede violinkoncert 
overhovedet.

Den lange vej til anerkendelse skyldtes, 
at man på Beethovens tid forventede 
sig noget meget mere simpelt af en 
violinkoncert. Beethoven skød altså 
langt forbi publikums smag. Det stod 
klart allerede ved uropførelsen i 1806, 
hvor solisten Franz Clement fornem-
mede, at Beethovens værk ikke rigtig 
spredte god stemning i salen. Så efter 
1. sats holdt han en pause – og gav 

Koncert nr. 1 
Torsdag 24. juni
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et af sine populære tricknumre, hvor 
han spillede på én streng med violinen 
vendt på hovedet!

Den slags billige effekter er der slet, 
slet ingen af i Beethovens violinkoncert. 
Her er solisten integreret i et storladent, 
symfonisk værk, som lidt højstemt 
er blevet kaldt ”Violinens Olympen”. 
Varigheden er det dobbelte af en 
normal violinkoncert fra den tid, og 
musikken er et urokkeligt monument, 
konstrueret af bomstærke byggesten. 
Skal man sammenligne violinkoncerten 
med noget, er det måske Beethovens 
Skæbnesymfoni, Symfoni nr. 5, som er 
fra samme tid. 

Der er masser af virtuose passager i 
violinkoncerten, men det er musikkens 
arkitektur, der er så overvældende. 
Førstesatsen alene varer 25 minutter 
og bygger på to temaer, der ellers ikke 
syner af ret meget. Hold ørerne parat 
til allerede de første toner i satsen 
– der højst usædvanligt kommer fra 
paukerne. De fem neddæmpede pauke-
slag bliver den røde tråd igennem hele 
satsen. Ingen andre end Beethoven kan 
skabe så stor musik ud af så lille et kim! 

Andensatsen er en skønhedsåben-
baring, der lever fuldt op til sin rolle som 
modvægt til den gigantiske førstesats. 
Strygerne spiller med dæmpere, mens 
Beethoven varierer satsens hoved-
tema med delikat og afvekslende 
orkestrering.

I sidste sats slipper Beethoven så festen 
løs: Over et næsten provokerende 
jordnært jagthornsmotiv opbygger 
Beethoven en overdådig finale, der med 
enorm generøsitet hylder menneskets 
livsenergi.

Johannes Brahms: 
Symfoni nr. 4

Brahms’ 4. symfoni slutter med efter-
tryk. Den er som en fæstning, hvor 
faldporten til slut banker ned i bjælke-
broen og lukker alt ude. Punktum – her 
ender symfonien, og der er ikke mere 
at sige. 

Brahms var faktisk ikke så gammel 
endda – 52 år – da han skrev sym-
fonien, men han var klar over, at den 
ville blive hans sidste. Han følte sig som 
sidste led i en lang musikalsk tradition 
uden arvtagere, og i sin 4. symfoni 
demonstrerer han, hvad det er for et 
grundlag, han har bygget sin kunst på, 
nemlig de gamle tyske mestre – med 
Johann Sebastian Bach i spidsen. 

Finalen er en såkaldt chaconne, dvs. 
en sats, der er baseret på en række 
gentagne akkorder eller bastoner. 
Akkordrækken, som Brahms bruger 
her, lånte han fra Bachs kirkekantate 
nr. 150, Nach dir, Herr, verlanget mich. 
En anden af Bachs chaconner, der 
fascinerede ham dybt, var slutsatsen fra 
Partita nr. 2 for soloviolin. I sin stramme 
form rummer den en verden af drama. 

Koncert nr. 1 
Torsdag 24. juni
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”Hvis jeg kunne skrive sådan et stykke, 
ville spændingen drive mig til vanvid”, 
fortalte han.

I sin Symfoni nr. 4 lykkedes det faktisk 
Brahms af lave sådan en chaconne. 
Den begynder med blæserne, der 
præsenterer akkordrækken. Derefter 
følger hele 30 gentagelser af den, over 
hvilken musikken udvikler sig med 
knusende kraft og logik. Efter satsens 
første 11 variationer for fuldt orkester 
indskyder Brahms en variation for en 
fløjte, der står helt afklædt og sårbar. 
Fabio Luisi kalder den passage for ”et 
meget særligt øjeblik. Jeg opfatter 
det som en eftertanke om livet – en 
eftertanke, hvor begreberne tid og rum 
ikke længere har nogen mening.”

De tre følgende variationer er i dur og 
virker som trøstende ord fra himlen. 
Men blæserne genoptager mol-
variationerne med fornyet kraft, og da 
først gitterporten er begyndt at falde, er 
den ikke til at stoppe. Symfonien slutter 
med et dunk og efterlader lytteren i et 
mørke, der er gravalvorligt.

Symfoniens bankende hjerte er 
andensatsen, der rummer nogle af de 
mest mættede klangfarver, Brahms 
nogensinde anvendte. Det første tema 
i satsen foldes ud som en sørgemarch 
af klarinetter, fagotter og horn. Imens 
spiller strygerne ved at knipse på 
strengene – resultatet er en ophøjet 
sørgmodighed. 

Oven på den dybe melankoli i 2. sats 
er 3. sats næsten brutal i sin livskraft. 
De stærke rytmer hugges ud med 
skarpe kanter. Virkningen er, at den 
tragiske sidstesats slår desto hårdere. 
Faktisk så voldsomt, at flere af Brahms’ 
venner mente, at 4. sats udover at være 
mærkeligt ”forhistorisk” også var alt for 
grum. 

Brahms lod sig ikke overtale til at 
ændre sidstesatsen. Og han fik støtte 
fra tidens skrappeste anmelder, Eduard 
Hanslick: ”Finalen er som en mørk 
brønd. Jo længere vi stirrer ned i den, 
desto tydeligere ser vi stjernernes 
skær.”

Jens Cornelius
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Ludwig van Beethoven: 
Violinromance nr. 2, F-dur

Der er to violinromancer af Beethoven 
– begge er meget melodiske og ynde-
fulde stykker. Det eneste forvirrende 
er deres titler, for Violinromance nr. 2 
(F-dur) er nemlig komponeret flere år 
før nr. 1 (G-dur), men da de blev udgivet 
i omvendt rækkefølge, svarer numrene 
derfor ikke til kronologien.

Hovedsagen i Beethovens violin-
romancer er, at violinen skal synge, 
som var den en sangstemme – han 
skriver udtrykkeligt i F-dur Romancen, 
at musikken er ”cantabile”, dvs. sangbar. 
En Romance var på den tid ellers en 
betegnelse, der blev brugt om vokal-
musik, men efter Beethoven med 
sine violinromancer viste denne nye 
mulighed, blev genren enormt populær.

Violinromancen i F-dur er fra 1798. 
Ligesom sit tvillingstykke er den 
udformet som en rondo, hvor det tema, 
man hører i begyndelsen, vender 
tilbage to gange senere i stykket. 
Derimellem hører man så nogle mellem-
afsnit, der skaber musikalsk kontrast. 
F-dur Romancen er nok den mest popu-
lære af Beethovens to violinromancer, 
måske på grund af det utroligt smukke 
hovedtema, og fordi stykket udvikler 
sig med større dynamik. Det er faktisk 
næsten en slags ”mini-koncert” for 
violin og orkester.

Ludwig van Beethoven: 
Tripelkoncert

Beethovens Tripelkoncert fra 1804 
forener kammermusik med orkester-
musik. Kombinationen af en klavertrio 
(dvs. klaver, violin og cello) sammen 
med et orkester var ikke hørt før. 
Idéen var ellers ganske oplagt, for 
klavertrioer var højt elsket indenfor 
kammermusikken, og Beethoven 
havde allerede skrevet flere værker for 
klavertrio alene. 

Tripelkoncerten var lang tid om at nå ud 
til et bredere publikum. Først efter fire 
år blev den udgivet på tryk og spillet 
ved en offentlig koncert i Wien, og 
derefter ikke igen før i 1830. Faktisk var 
Tripelkoncerten helt op i 1900-tallet 
et af Beethovens mest ukendte og 
undervurderede orkesterværker.

En faktor, der har gjort Tripelkoncerten 
undervurderet, er, at man har haft 
tendens til at bruge Beethovens 
mest eksplosive værker, f.eks. Eroica-
symfonien, som målestok for, hvordan 
hans musik lyder. Værker af lysere 
karakter har derfor undertiden været 
stemplet som ”Beethoven light”. 

Det er helt misforstået, for Beethovens 
musikalske ærinde i Tripelkoncerten 
er ganske anderledes end i en kraftig 
symfoni. Derfor er balancen mere 
delikat, og musikken skifter heller ikke 
toneart og karakter så drastisk. 

Koncert nr. 2 
Fredag 25. juni
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I 1. sats præsenterer de tre solister 
sig én af gangen efter orkestrets 
indledning: Celloen kommer først, 
klaveret sidst, og klaveret er i det 
hele taget det mest tilbagetrukne 
instrument blandt de tre solister. 
Nogle mener, at klaverstemmen var 
skræddersyet til Beethovens klaverelev, 
den unge ærkehertug Rudolph. Det var 
dog ikke kun for at være venlig overfor 
sin hertugelige elev, at Beethoven 
tyndede ud i de tunge klaverakkorder, 
det var også for at afbalancere 
instrumenterne. Klaveret kan nemt 
komme til at dominere i en trio.

Også i 2. sats er det celloen, der træder 
først frem. Satsen er så smuk, at mange 
lyttere synes den er for kort, men det 
må ses i lyset af førstesatsen på 20 
minutter, der var en af de længste 
satser, Beethoven endnu havde 
skrevet. Andensatsen fungerer derfor 
som et beroligende og meget elegant 
intermezzo. 

I slutningen af andensatsen stopper 
celloen op på en enkelt tone og holder 
den, inden musikken går direkte 
videre til Finalen. Samme trick bruger 
Beethoven i sin violinkoncert. 

Sidste sats går i den festlige polonaise-
rytme, som Chopin nogle årtier senere 
skulle komme til at dyrke så meget. På 
Beethovens tid var det usædvanligt at 
bruge en polonaise i et orkesterværk, 
men det passer strålende i denne 
lysende opfindsomme koncert. Det 

giver musikken en humoristisk og 
ekstatisk afslutning – for Anne-Sophie 
Mutter er Tripelkoncerten simpelthen 
”en overstrømmende, livsbekræftende 
fest”.

Robert Schumann: 
Symfoni nr. 1, Forårssymfonien

Forårssymfonien var det navn, 
Schumann gav sin Symfoni nr. 1. Han 
komponerede den for at udtrykke den 
”forårstrang, der rammer mennesket 
hvert år.” Idéen var ikke at lave 
musikalske billeder med fuglelyde, 
rislende bække osv. men at skildre 
den energiske forvandling, der sættes 
i gang af ”et opvækkende kald fra 
oven”. Sådan begynder symfonien da 
også – med et messingkald, spillet af 
trompeter og horn. 

Schumanns ’forårstrang’ var nok også et 
udtryk for hans maniske skaberglæde 
og arbejdsiver. Han brugte bare fire 
dage på at skitsere hele symfonien. Det 
foregik i slutningen af januar 1841, og 
allerede 3-4 uger senere havde han 
lavet det meget omfattende arbejde 
med at instrumentere, dvs. skrive 
musikkens indhold ud på orkestrets 
forskellige instrumenter. Schumann 
beskrev sit maniske arbejde med 
symfonien som ”nogle fyrige stunder, 
der gjorde mig ganske salig.”

Det var typisk for Schumann, at han 
fordybede sig stærkt i et enkelt område 
ad gangen. En periode i 1830’erne var 
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helt domineret af klaverværker, og det 
blev efterfulgt af en intens periode 
fyldt med sangkompositioner. Da han 
efter flere års strid med sin kommende 
svigerfar kunne gifte sig med sin 
elskede Clara Wieck i 1840, gik der 
igen flammer i ham på en ny måde. 
Og Clara, der også var komponist, 
tilskyndede ham til at skrive symfonier, 
fordi hun forstod, at hans musikalske 
idéer var blevet så store, at de trængte 
til et bredt format.

Startskuddet kom, da Schumann faldt 
over et forårsdigt af Adolf Böttger, der 
slutter med linjen: ”I dalen blomstrer 
foråret frem!”. Altså et udtryk for, 
hvordan selv det mørke og slumrende 
kan blive fyldt med liv. Det billede 
på modsætningen mellem energi og 
stilstand kendte Schumann alt til.

At komponere for orkester kræver en 
teknisk indsigt, som Schumann havde 
brugt flere år på at studere, uden at 
han havde været tilfreds og sikker nok 
til at gennemføre et større værk. Da 
symfonien var færdig, tog Schumann 
partituret hen til sin kollega Felix 
Mendelssohn. Han var ikke alene et geni 
til at komponere for orkester, men også 
tidens førende dirigent, og han satte 
fingrene ned på steder, den uerfarne 
orkesterkomponist Schumann burde 
rette.

Symfonien blev uropført 31. marts 
samme år, og Mendelssohn dirigerede. 
Der var altså kun gået to måneder, 

fra Schumann tog fat på at skrive 
symfonien, og til at publikum fik den at 
høre.

Inden den første koncert fortrød 
Schumann, at han havde givet sym-
fonien en titel, og de beskrivende titler 
til de enkelte satser trak han også 
tilbage. Han ville ikke have, at publikum 
skulle opfatte musikken som konkret 
illustrerende – og hvad dét angår, er 
Schumann ikke den eneste komponist, 
der har fortrudt malende titler til 
musikken. I et brev, skrevet et par år 
senere til en tysk dirigent, forklarer 
Schumann dog åbent, at symfoniens 
sidste sats, der ellers er så utrolig 
dynamisk, skal opfattes som ”en afsked 
med foråret og derfor ikke bør spilles alt 
for frivolt”.

Forårssymfonien blev meget godt modtaget 

ved premieren i 1841, og sammen med 

Schumanns 3. symfoni er det stadig den af 

hans fire symfonier, men spiller oftest.

Jens Cornelius
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Violin 1
Christina Åstrand
Elna Carr
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah Jillian McClelland
Sabine Bretschneider-
Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Anja Zelianodjevo
Johanna Qvamme
Kern Westerberg
Johan Amandus Lind
Austin Lee Hansen

Violin 2
Gunvor Sihm
Monika Malmquist
Violeta Daniela Mönnekes
Bodil Kuhlmann
Line Marie Most
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Hedvig Oftedahl Vivanco
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Jonida Luisa Tafilaj
Christian Ellegaard
Ida Balslev

Bratsch
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Claus Myrup
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh

Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Lilion Anne Soren
Katarzyna Bugala
Alexander Butz
Magda Stevensson
Hidekazu Uno

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

Kontrabas
Joel Gonzalez
Einars Everss
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen

Fløjte
Ulla Miilmann
Mareike Friedel
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Theophile Pierre Florent Hartz
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Søren Elbo

Fagot
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike
Constantin Barcov

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

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnar
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Thomas Dahlkvist

Pauker
René Felix Mathiesen
Nicola Carrara

Slagtøj
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm

DR Symfoniorkestret

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

Ansvh. producenter — Curt Kollavik Jensen & Karen Skriver Zarganis

Produktionsledere — Morten Danvad & Jakob Helmer Mørck

Lydproducer — Bernhard Güttler

Musiktekniker — Mikkel Nymand
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Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,

Bastian Achard, Uwe Arens, Marco Borggreve, Barbara Luisi, 

Kim Leland

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


