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MØD MUSIKKEN
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direkte i P2 Koncerten og
genudsendes søndag kl. 12.15
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Koncerten optages
til TV og sendes på
DR 2 søndag 6.2.2022

kl. 18.30 i koncertsalen
v. Rie Koch
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Program
Hans Abrahamsen (f. 1952)
10 stykker for orkester

I del (2000-2003)
1 – In sehr langsamer Zeit, immer ausdrucksvoll
2 – Stürmisch bewegt
3 – Fliessend und unruhig
4 – Sehr langsam
II del (2014-17)
5 – With a restless and painful expression
6 – Calmly moving
7 – Heavy
III del (2019-20)*
8 – Fluide et mystérieux, très calme
9 – Vite et scintillante
IV del (2019-20)*
10 – Adagio molto espressivo
*III og IV del er uropførelser (bestilt af DR Symfoniorkestret)
og dermed er det også uropførelse af alle 10 stykker samlet

ca. 40’
Pause (30’) ca. kl. 20.10

Gustav Mahler (1860-1911)
Sange fra Des Knaben Wunderhorn & Rückert-Lieder:
I – Wo die schönen Trompeten blasen
II – Das irdische Leben
III – Ich atmet’ einen linden Duft
IV – Ich bin der Welt abhanden gekommen
ca. 20´
Adagio fra Symfoni nr. 10 (1910)
ca. 23´
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Kære
publikum
Velkommen til den første koncert i DR
Symfoniorkestrets nye koncertsæson.
Vi er uendeligt glade for at se jer her i aften og for at kunne åbne sæsonen under
de forhold, som vi har drømt allermest
om, nemlig med et fuldt orkester på scenen – ja, endda med udvidet besætning
– og et publikum, der kan bevæge sig
friere rundt end vi har set længe.
Efter to sæsoner, hvor vi har måttet
skrue op og ned for musikken og for
publikum i flere omgange, er det en
særlig glæde at tage hul på en helt ny
sæson med et orkester, som er tilbage
i den optimale opstilling på scenen og
som brænder mere end nogensinde for
at dele musikken med jer i publikum.
Med dette års sæsonstart har vi på
én gang fået nogle af de friheder og
privilegier tilbage, som vi kender fra
tidligere, samtidig med at koncerten i
aften føles som en helt ny begyndelse.
Derfor er det utrolig meningsfyldt at
kunne åbne den nye sæson med med
en verdenspremiere af vores store
danske komponist, Hans Abrahamsen.
Abrahamsens nye værk har musikalske
rødder, som går tilbage til komponistens
egen ungdom – ja, faktisk helt tilbage
til aftenens anden komponist, Gustav
Mahler. Men idéerne fra dengang har
udviklet og forgrenet sig til nye musikalske formationer og klangverdener, som
gør Abrahamsens 10 orkesterstykker
til dybt originale kunstværker med hver
deres unikke udtryk.
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Dobbeltheden i at se tilbage og fremad
på én gang, som findes i Abrahamsens
musik, kunne ikke passe bedre til netop
denne sæsonåbning. Men aftenens premiere minder os også om, hvor vigtig en
rolle de skabende kunstnere har i kulturens verden. Mens mange medier har
haft fokus på de udøvende kunstneres
vilkår i den seneste tid, er der er ingen
tvivl om, at krisen også har ramt langt
ind i de skabende lag, hvor nye værker
og opførelser er blevet udsat eller afblæst i en alt for lang periode.
Det er livsvigtigt for kunstens og musikkens fremtid, at vi giver plads og tid
til, at helt nye spor, idéer og kreationer
kan spire frem på tværs af kunstarterne.
Selvom vi lige nu er lykkelige for at
vende tilbage til alt det, som kunsten
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og kulturen kan give os, skal vi også
se fremad og åbne sanserne for det,
Stockhausen engang kaldte ’nie erhörte
Klange’ (aldrig tidligere hørte klange)
– altså alt det, vi ikke kender, eller som
endnu kun er på tegnebrættet.
I løbet af DR Symfoniorkestrets nye
sæson er der rig mulighed for at opleve
helt nye toner og klange, som aldrig før
er blevet spillet i Danmark – side om
side med udødelige værker af komponister som Mahler, Wagner, Brahms og
Nielsen. Det er et stort privilegium og et
enormt ansvar, at vi i DR Symfoniorkestret på én gang kan kaste lys over de
store klassikere og samtidig være med
til at skabe fremtidens musik med nye
bestillinger, uropførelser og premierer.
Og jeg kan forsikre jer for, at vi brænder
lige meget for begge dele!
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I aften kan vi endelig fylde Koncertsalen
med lyden af det store, senromantiske
symfoniorkester i en tidløs kombination
af to komponister, som begge har en
særlig betydning for orkestret. Vi er
også glade for at byde velkommen til
en ny solist her i DR Koncerthuset, den
sydafrikanske sopran Golda Schultz.
God fornøjelse – og på gensyn
i den nye sæson!
Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset,
Den levende musik og P2, P5 & P8
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Fabio Luisi
& Golda Schultz
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Siden 2016 har Fabio Luisi været
DR Symfoniorkestrets chefdirigent.
Han er født i Genova i 1959 og er
uddannet 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 stilling i Danmark er han
også chefdirigent for Dallas Symfoniorkester, og i 2022 tiltræder han som
chefdirigent for NHK Symfoniorkestret
i Tokyo. Men Luisi har forlænget sin
kontrakt med DR Symfoniorkestret, og
i den kommende tid skal de sammen
indspille Carl Nielsens symfonier for
pladeselskabet Deutsche Grammophon.
Fabio Luisi gør et stort arbejde for
dansk musik og har ved flere lejligheder
dirigeret værker af Hans Abrahamsen.
”De 10 stykker af Abrahamsen er fantastisk musik”, siger Luisi. ”Jeg er meget
glad for at skulle uropføre dem.”
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Sopranen Golda Schultz er fra Sydafrika.
Hun er født i 1984, er uddannet i Cape
Town og i New York, men har haft det
meste af sin karriere i Europa. Hun har
bl.a. sunget ved Salzburg Festspillene
og var i fire år ansat som solist ved
den Bayerske Statsopera i München.
Hun har fortsat mange engagementer
i Tyskland og synger i denne sæson
rollen som Agathe i Jægerbruden
og Grevinden i Figaros Bryllup på den
Bayerske Statsopera.
Sit største publikum har Golda Schultz
haft, da hun sidste år var solist ved
Last Night of the Proms, en af verdens
kendteste klassiske musikbegivenheder,
der vises i tv over hele kloden.
Som vokalsolist i Mahlers musik har
hun optrådt med nogle af verdens mest
berømte dirigenter, bl.a. Zubin Metha og
Gustavo Dudamel. I aften kan hun for
første gang høres i DR Koncerthuset.
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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.

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 rundtomkring i Danmark.

Siden 2016 har DR Symfoniorkestret
været ledet af den internationalt anerkendte italienske dirigent Fabio Luisi,
som foreløbig er tilknyttet orkestret
frem til 2026. Blandt hans prominente
forgængere på posten som chefdirigent
kan nævnes Herbert Blomstedt, Leif
Segerstam, Thomas Dausgaard og
Rafael Frühbeck de Burgos.

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.

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.
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DR Symfoniorkestret har for nylig
skrevet kontrakt med det tyske pladeselskab Deutsche Grammophon om at
indspille alle Carl Nielsens symfonier på
tre album, som kommer på markedet
fra foråret 2022. For nylig har orkestret
udgivet værker af Bent Sørensen og
Thomas Agerfeldt Olesen, og i 2022
udkommer premiereindspilningen af
C.F.E. Hornemans opera Aladdin.
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Abrahamsen
& Mahler
Hans Abrahamsen:
10 stykker for orkester
I aften er der verdenspremiere på et
stort dansk værk, som har været flere
årtier undervejs. 10 stykker for orkester
er den enkle titel, der dækker over en
svimlende musikalsk rejse – fra dybe
mysterier til overvældende vulkanudbrud og lysende afklaring. Musikken
er komponeret af Hans Abrahamsen,
og det nye værk er allerede sat på
programmet hos flere symfoniorkestre
rundt om i verden.
Det er musik fuld af drømme, der ikke
bare udforsker Hans Abrahamsens eget
indre univers, men også den klassiske
musiks righoldige verden som sådan.
Orkesterbesætningen er af den meget
store, senromantiske type fra omkring
år 1900. Over 100 musikere medvirker,
og de uendelige farver og klange i orkestret trækker os ind i underbevidstheden. Her dukker minder og erindringer
op, også fragmenter af fortidens musik,
der stadig laver ekko i sjælen.
Hans Abrahamsen har ofte undersøgt
sin egen musik, på samme måde som
en maler opsøger sine yndlingsmotiver
igen og igen. Udgangspunktet for det
nye orkesterværk er Abrahamsens egne
10 studier for klaver, skrevet tilbage i
1983-84 (stykke nr. 8 og 9 blev tilføjet
i 1998). Forvandlingen til 10 stykker
for orkester har udvidet musikkens
varighed, dens detaljer og dimensioner,
og flere af stykkerne har ændret sig
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næsten til ukendelighed. De ti stykker
er kort sagt blevet til noget andet, end
de engang var.
”Nr. 1 og 4 går nu så slowmotion, at
tiden bliver trukket ud. Musikken bliver
nærmest til klangmonumenter”, forklarer Hans Abrahamsen. Han nævner
også stykke nr. 5, der som klaverstudie
hedder Boogie Woogie. ”I orkesterudgaven er det overhovedet ikke en boogie
woogie. Det er meget rastløs musik og
skal spilles med indignation og vrede.”
De 10 orkesterstykker har været længe
undervejs. DR Symfoniorkestret og
Thomas Dausgaard uropførte de første
fire stykker i 2004. De næste tre blev
lavet på bestilling fra Berliner Filharmonikerne og chefdirigenten Simon
Rattle, som uropførte dem i 2018. I
de mellemliggende år komponerede
Hans Abrahamsen andre store værker,
bl.a. sangcyklussen let me tell you, der
har gjort ham til et verdensberømt
musiknavn.
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De sidste tre orkesterstykker blev lavet i
2020 og har ikke været opført tidligere.
Alt i alt er der altså gået 38 år, fra Hans
Abrahamsen skrev det første klaverstudie, og til de ti stykker nu klinger som
storslået og dybsindig orkestermusik.
Den lange proces har undervejs bragt
nye kompositionsteknikker og udtryk
frem, der har påvirket de efterfølgende
stykker, fortæller Hans Abrahamsen.
”Det fascinerer mig at genbesøge min
egen musik og finde nye dimensioner i
den,” siger han. ”Der er kommet ting ud
af arbejdet, som er gået i nye retninger.
Men det tager sin tid! Visse ting kan
først realisere sig efter langsom vækst.”

I 2022, hvor Hans Abrahamsen fylder 70 år,
uropfører Cleveland Orkestret i USA hans

fra tyske folkesange – barske og
rørende sange, der ofte handler om
død og krig, selv om der også er
skæmteviser imellem.
Mahler skrev ikke nye ’folkemelodier’
til de gamle vers. I stedet gennemkomponerede han musikken, så sangene bliver til små dramaer, eller rettere
sagt til store dramaer, fortalt på kort tid.
Sangen Wo die schönen Trompeten
blasen fortæller hjerteskærende om en
ung mand, der skal afsted til krigen
og må tage afsked med sin elskede.
Das irdische Leben er en bitter vise om
en anden brutal side af livet dengang:
hungersnød og barnedød. Sangens
antydning af folkemusik giver naiviteten
en skæbnesvanger karakter, og den
dobbelthed er meget typisk for Mahler.

næste store orkesterværk, der endnu ikke har
fået sin titel.

Gustav Mahler:
Sange med orkester
Selv om Gustav Mahlers sange ikke er
mange i antal, har de en stor betydning
i hans livsværk. De viser i miniatureformat hans syn på livet og kunsten.
Så præcise er de, at det virker som ren
kunstnerisk essens.
Ved koncerten i aften hører vi sange
fra to af Mahlers samlinger af sange.
Samlingen Des Knaben Wunderhorn
(Drengens Vidunderhorn) har tekster
LUISI & ABRAHAMSEN

Anderledes idyllisk er Ich atmet’ einen
linden Duft fra samlingen RückertLieder til digte af Friedrich Rückert.
En beskrivelse af lindeblomsterne, hvis
duft fremtryller stærke reaktioner i de
andre sanser. Duften kalder ligefrem
kærlighedsminder frem ud af det blå.
Centralt i Rückert-Lieder står sangen Ich
bin der Welt abhanden gekommen, hvor
Mahler konkluderer, at den ydre verden
ikke kan måle sig med den indre: ”Jeg er
blevet borte for verden, hvor jeg spildte
så megen tid. Jeg lever alene i min himmel, i min kærlighed og i min sang”.

9

Sangen kunne være et selvportræt af
Mahler, og dens titel alene kunne være
hans motto. Et menneske, der rummede
så stor udtrykskraft og samtidig så stor
indre ensomhed, at han aldrig helt følte
sig som en del af den omgivende verden.

vejen igennem. Førstesatsen er desuden
så afrundet og intenst et kunstværk, at
den kan stå for sig selv. Mange dirigenter
foretrækker derfor at holde sig til denne
sats alene, og med titlen Adagio fra
Symfoni nr. 10 er den blevet et selvstændigt værk i Mahlers eftertid.

Mahler anvender flere af Wunderhorn-

Mahler var alvorligt syg, da han skrev
den kæmpemæssige sats, som er
noget af den mest søgende musik, han
nogensinde skabte. Her skuer han ud i
fremtiden, mens virkeligheden langsomt
forsvinder bag ham. Tonearter, dur og
mol er på kanten af opløsning i musikken,
og satsens begyndelse – en enstemmig
melodi i bratscherne – virker helt uden
forbindelse til jorden.

melodierne i sine symfonier nr. 2, 3 og 4.

Gustav Mahler:
Adagio fra Symfoni nr. 10
Gustav Mahler efterlod sig ved sin død
i 1911 et halvfærdigt mesterværk – sin
Symfoni nr. 10. Første sats var skrevet
færdig, men de resterende fire satser
var ufærdige i forskellig grad, efterladt i
en tilstand, der gjorde symfonien umulig at opføre.
Musikforskere begyndte derefter at
undersøge, om kladderne kunne fuldendes til et helt værk. Englænderen
Deryck Cooke præsenterede i 1960 en
version, hvor han diskret havde organiseret og udfyldt Mahlers manuskript,
så symfonien kunne spilles igennem.
Cookes udgave er blevet standardudgaven, hvis man ønsker at høre et bud
på, hvordan Mahlers sidste symfoni mon
ville have lydt.

Mahlers musikalske eksperimenter topper med en lang, urovækkende, akkord
i slutningen af satsen, hvor ni ud af de
tolv mulige toner spilles samtidig. Akkorden er ét stort spørgsmålstegn, hvor
et utal af nye retninger viser sig, uden at
Mahler kommer med svar på, hvad der
venter forude – inden længe.
Spiller man den store Adagio alene,
fremstår musikken derfor som en
milepæl. Hertil nåede Mahler i sit liv, og
herfra ser han mod en fremtid, som han
godt vidste, han ikke ville blive en del af.
Jens Cornelius

En anden måde at forholde sig til
Mahlers ufuldendte værk er at nøjes
med at opføre den lange førstesats, som
jo indiskutabelt er Mahlers værk hele
10
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Sangtekster
I – Wo die schönen Trompeten blasen
Tekst fra Des Knaben Wunderhorn

I – Hvor de smukke trompeter gjalder
Oversættelse: Magna Blanke

Wer ist denn draussen
und wer klopfet an,
der mich so leise wecken kann!?

Hvem står derude,
og hvem banker på,
så jeg af søvnen vækkes må!?

Das ist der Herzallerliebste dein,
steh’ auf und lass mich zu dir ein!
Was soll ich hier nun länger steh’n?

Det er din elskede, kære ven,
stå op og lad mig komme ind!
Hvorfor skal jeg herude stå?

Ich seh’ die Morgenröt’ aufgeh’n,
die Morgenröt’, zwei helle Stern’.
Bei meinem Schatz da wär’ ich gern,
bei meinem Herzallerliebsten.

Jeg ser den gyldne sol opstå,
den gyldne sol, to stjerner små.
Ak, gid jeg hos min skat nu var,
ja, hos min elskede pige!

Das Mädchen stand auf und liess ihn ein,
sie heisst ihn auch wilkommen sein.
Wilkommen, trauter Knabe mein,
so lang hast du gestanden!

Og pigen stod op og bød ham ind
og hilste ham: Velkommen her!
Velkommen, kære ven, kom ind,
du har så længe ventet.

Sie reicht’ ihm auch
die schneeweisse Hand.
Von ferne sang die Nachtigall,
da fängt sie auch zu weinen an.

Hun rakte ham
sin snehvide hånd;
langt borte sang en nattergal,
men pigen brast i gråd derved.

Ach, weine nicht, du Liebste mein,
auf’s Jahr sollst du mein Eigen sein.
Mein Eigen sollst du werden gewiss,
wie’s Keine sonst auf Erden ist!

Ak, kæreste, ak, græd dog ej,
du er jo min til næste år,
min egen, helt bestemt jeg spår,
som ingen før på jorden var.

O Lieb auf grüner Erden.
Ich zieh’ in Krieg auf grüne Haid’;
die grüne Haide, die ist so weit!

Min skat på grøne enge,
jeg går i krig på heden grøn,
den grønne hede så stor, så skøn.

Allwo dort die schönen
Trompeten blasen,
da ist mein Haus
von grünem Rasen.

Men der hvor de smukke
trompeter gjalder,
der er mit hjem,
som græstørv danner.

LUISI & ABRAHAMSEN
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II – Das irdische Leben
Tekst fra Des Knaben Wunderhorn

II – Det jordiske liv
Oversættelse: Magna Blanke

“Mutter, ach Mutter, es hungert mich!
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.”

”Moder, jeg sulter, ak, moder sød,
ak, jeg dør, ak, giv mig brød!”

“Warte nur, warte nur,
mein liebes Kind!
Morgen wollen wir ernten geschwind!”

”Vent en sund, vent en stund,
mit søde barn,
se, i morgen høster vi korn.”

Und als das Korn geerntet war,
rief das Kind noch immerdar:
“Mutter, ach Mutter, es hungert mich!
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.”
“Warte nur, warte nur,
mein liebes Kind!
Morgen wollen wir dreschen geschwind!”

Og da de havde høstet korn,
råbte han igen til mor’n:
”Moder, jeg sulter, ak, moder sød,
ak, jeg dør, ak, giv mig brød!”
”Vent en sund, vent en stund,
mit søde barn,
se, i morgen tærsker vi korn.”

Und als das Korn gedroschen war,
rief das Kind noch immerdar:
“Mutter, ach Mutter, es hungert mich!
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.”

Og da de havde tærsket korn
råbte han igen til mor’n:
”Moder, jeg sulter, ak, moder sød,
ak, jeg dør, ak, giv mig brød!”

“Warte nur, warte nur,
mein liebes Kind!
Morgen wollen wir backen geschwind!”

”Vent en sund, vent en stund,
mit søde barn,
se, i morgen da bager vi brød.”

Und als das Brot gebacken war,
lag das Kind auf der Totenbahr!

Og da så brødet det var bagt,
da var barnet på ligbåren lagt!
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III – Ich atmet’ einen linden Duft!
Tekst: Friedrich Rückert

III – Jeg mærkede så blid en duft!
Oversættelse: Magna Blanke

Ich atmet’ einen linden Duft!
Im Zimmer stand
ein Zweig der Linde,
ein Angebinde
von lieber Hand.
Wie lieblich war der Lindenduft.

Jeg mærkede så blid en duft!
I stuen stod
en gren af linden,
en gave, bragt af
en venlig hånd.
Hvor sød var dog den lindeduft!

Wie lieblich ist der Lindenduft!
Das Lindenreis
brachst du gelinde!
Ich atme leis
im Duft der Linde
der Liebe linden Duft.

Hvor sød er dog den lindeduft!
En lindekvist,
som du har plukket!
Jeg mærker straks:
i lindens duften
er kærlighedens duft!

IV – Ich bin der Welt abhanden gekommen IV – Jeg er som tabt for verden derude
Tekst: Friedrich Rückert
Oversættelse: Magna Blanke
Ich bin der Welt abhanden gekommen,
mit der ich sonst viele Zeit verdorben,
sie hat so lange nichts von mir
vernommen,
sie mag wohl glauben,
ich sei gestorben!

Jeg er som tabt for verden derude;
og dér jeg dog førhen tiden spildte.
For verden nu min stemme er
forstummet;
jeg er en afdød,
må verden mene.

Es ist mir auch gar nichts
daran gelegen,
ob sie mir für gestorben hällt.
Ich kann auch gar nichts sagen
dagegen,
denn wirklich bin ich gestorben
der Welt.

Det gør mig slet intet,
hvad verden mener,
om den så tror, at jeg er død.
Jeg kan slet intet
derimod sige,
for faktisk er jeg
for verden død.

Ich bin gestorben
der Weltgetümmel
und ruh’ in einem stillen Gebiet!
Ich leb’ allein in meinem Himmel,
in meinem Lieben, in meinem Lied.

Jeg er som død, ja,
for verdens vrimmel,
men hviler her i den stille ro.
Jeg er alene i min himmel
og i min elskov og i min sang.

LUISI & ABRAHAMSEN
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DR Symfoniorkestret
Violin 1
Soo-Jin Hong
Frederik Øland Olsen
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Anja Zelianodjevo
Johanna Qvamme
Kern Westerberg
Erik-Theodor Danciu
Johan Amandus Lind
Austin Lee Hansen
Øssur Bæk
Alexander Brian Chiu
Violin 2
Gunvor Sihm
Vladimir Yosifov
Bodil Kuhlmann
Line Marie Most
Marianne Bindel
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Hedvig Oftedahl Vivanco
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Jonida Luisa Tafilaj
Christian Ellegaard
Ida Balslev
Peter Andreas Nielsen
Benedikte Damgaard
Bratsch
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Claus Myrup
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Lilion Anne Soren
Katarzyna Bugala
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Alexander Butz
Magda Stevensson
Benedikte Artved
Emilia Wareborn
Cello
Henrik Dam Thomsen
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Louisa Schwab
Richard Krug
Chul-Geun Park
Kontrabas
Joel Gonzalez
Einars Everss
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen
Mathilde Qvist
Astor Cortabarria Adde
Fløjte
Ulla Miilmann
Mikael Beier
Mareike Friedel
Marie Holzegel
Obo
Eva Steinaa
Theophile Pierre Florent Hartz
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller
Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez
Klaus Tönshoff
Søren Elbo
Thomas Lund Jensen
Per Majland

Fagot
Audun Halvorsen
Dorte Bennike
Aksel Kaae Trige
Britta Cortabarria
Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Oskar Lejonklo
Dominika Piwkowska
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
Einar Öhman
Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen
Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist
Jakob Sandberg
Tuba
Thomas Andre Røisland
Kalle Elf
Harpe
Zachary James Hatcher
Berit Spælling
Tasteinstrumenter
Per Salo
Rikke Sandberg
Pauker
René Felix Mathiesen
Slagtøj
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Mads Hebsgaard Andersen
Lars Vestergaard Larsen
LUISI & ABRAHAMSEN

Guitar
Jesper Sivebæk
Mandolin
Allan Sjølin

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

2021
2022
SÆSO

N & A
BONN

EMEN

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, dirigentlegenden Herbert Blomstedt og fænomenet Barbara Hannigan.

Læs mere i sæsonbrochuren og tegn abonnement på drkoncerthuset.dk

LUISI & ABRAHAMSEN
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T

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

Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2, P5 & P8 — Kim Bohr
Chef for DR Symfoniorkestret udvikling og drift — Jakob Holtze
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Curt Kollavik Jensen
Produktionsleder — Morten Danvad
Lydproducer — Bernhard Güttler
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen
Tryk — Bording Danmark A/S
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