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Torsdagskoncerten sendes 

direkte i P2 Koncerten og 

genudsendes søndag kl. 12.15

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Marin Alsop 
Dirigent

Jan Lisiecki
Klaver

 

Torsdag 23. september 2021 kl. 19.30
Fredag 24. september 2021 kl. 19.30

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Rie Koch
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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. 44’

Pause (30’) ca. kl. 20.15

Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908)
Sheherazade, symfonisk suite, opus 35 (1888)

I – Havet og Sindbads skib
II – Prins Kalenders fantastiske fortælling

III – Prinsen og prinsessen
IV – Festen i Bagdad – Skibbrud ved klipperne

            ca. 42’

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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Marin Alsop
& Jan Lisiecki

Den amerikanske dirigent Marin Alsop 
har siden 2019 været chefdirigent for 
Wiens Radiosymfoniorkester. 

Hun er newyorker, født 1956, og var 
violinist, inden hun forfulgte sin ambi-
tion om at blive dirigent. Hun studerede 
bl.a. hos den legendariske dirigent og 
komponist Leonard Bernstein, der blev 
hendes mentor. ”Han viste mig, hvor 
vigtigt det er at dele musikkens enorme 
kraft med så mange mennesker som 
muligt”, siger Marin Alsop.

I løbet af sin karriere har hun været 
chefdirigent for Bournemouth 
Symfoniorkester, Colorado Symfoni-
orkester og São Paulo Symfoniorkester. 
Denne sommer har hun afsluttet en 
fornem periode som chefdirigent gen-
nem 14 år for Baltimore Symfoni-
orkester, et orkester, hun har gjort til et 
af USA’s bedste.

Det er i aften 4. gang, Marin Alsop 
dirigerer DR Symfoniorkestret. 

Den canadiske pianist Jan Lisiecki er 
26 år, men allerede en verdensstjerne. 
Han er af polsk afstamning – og 
efternavnet udtales i øvrigt ’li-shet-ski’. 
Som 15-årig skrev han kontrakt med 
pladeselskabet Deutsche Grammophon, 
og han har siden da indspillet adskillige 
albums og optrådt i det meste af 
verden.

Jan Lisiecki er særlig kendt for sine 
fortolkninger af værker fra klassikken 
og romantikken. Beethovens fem 
klaverkoncerter har han indspillet med 
det engelske orkester Academy of 
St Martin in the Fields, som han selv 
dirigerer fra sin plads ved flyglet, og 
med den tyske sanger Matthias Goerne 
har han opført og indspillet lieder af 
Beethoven. 

På sit nye album, der netop er udkom-
met og allerede har nået toppen af de 
klassiske bestsellerlister (og også er 
kommet med på den tyske pop-hitliste!) 
spiller han Chopins nocturner.

FOTO: GRANT LEIGHTON FOTO: CHRISTOPH KÖSTLIN
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DR Symfoniorkestret 

DR Symfoniorkestret har været en del af 
DR siden grundlæggelsen i 1925. I sel-
skab 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 
aner kendte italienske dirigent Fabio 
Luisi, som foreløbig har forlænget sin 
kontrakt frem til 2026. Blandt hans 
prominente forgængere på posten kan 
nævnes Herbert Blomstedt, Leif Seger-
stam, 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.

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.

Hver sæson tager DR Symfoniorkestret 
og chefdirigent Fabio Luisi desuden på 
en større udlandsturné, hvor de bl.a. op-
fører musik af danske komponister. De 
seneste år har orkestret turneret i Kina, 
Japan, Østrig og USA.

DR Symfoniorkestret har for nylig 
skrevet kontrakt med det tyske plade-
selskab 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.

FOTO: KIM LELAND
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Johannes Brahms: 
Klaverkoncert nr. 1

Stormfuld og tragisk – stærke følelser 
præger Brahms’ Klaverkoncert nr. 1 lige 
fra begyndelsen. Faktisk er der ikke 
mange klassiske værker, der begynder 
så turbulent. Og der er heller ikke 
mange andre klaverkoncerter, der varer 
så længe! Det er en af de vældigste 
koncerter, der er skrevet for klaver, og 
den kræver enorm fysisk udholdenhed 
af pianisten. Den kræver også stærke 
nerver hos både musikere og publikum, 
for Brahms går hårdt til vores følelser i 
sin musik.

Klaverkoncerten udsprang af nogle af 
de mest dramatiske begivenheder i 
Brahms’ liv. I 1854 fik hans mentor 
Robert Schumann et nervesammen-
brud og forsøgte at begå selvmord. 
Han måtte tilbringe sine sidste to år 
indespærret på en klinik. Brahms var 
ved hans side, da han døde. 

Robert Schumann og hans hustru 
Clara Schumann, der både var pianist 
og komponist, betød alt for den unge 
Brahms. Robert Schumann havde 
udråbt Brahms som fremtidens musikal-
ske håb. En belastning, der ikke blev 
nemmere af at Brahms udviklede en 
umulig kærlighed til Clara Schumann. 

Hele presset gav Brahms store kreative 
blokeringer. De blev forløst i 1858 i 
hans Klaverkoncert nr. 1 – ”en frygtelig 
vanskelig og stor klaverkoncert”, som 
han beskrev den for Clara. 

Førstesatsens oprevne følelser kan 
nærmest slå lytteren omkuld. De 
rullende paukehvirvler og de lange, 
dybe strygertoner er som et primalskrig 
for orkester. Der er massiv spænding og 
en stor sorg i musikken, men også en 
voldsom energi og fremdrift. Samtidig 
formår Brahms at holde følelsesstormen 
indenfor de klassiske rammer – der 
ganske vist er udvidet voldsomt – og 
netop den kombination af passion og 
intellekt gør musikken så stærk.

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

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. Musikkens intense 
grundindstilling om ’alt eller intet’ varer 
ved til klaverkoncertens sidste takt.

Man kunne forestille sig, at unge 
Johannes Brahms – der også var en 
fremragende pianist – ville iscenesætte 
sig selv som klaverkoncertens brillante 
centrum. Men tværtimod forfalder han 

Brahms
& Rimskij-Korsakov
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aldrig til pianistisk blær. Derfor udelader 
han også solistens forventede bravur-
solokadence, fordi dette værk ikke 
skal være en demonstration af noget 
så egoistisk som fingerfærdigheder. I 
stedet har hans Klaverkoncert nr. 1 et 
format og en tæthed som en kæmpe-
mæssig symfoni. Og denne krævende 
udformning af værket brød publikum 
sig faktisk ikke om ved uropførelsen i 
1859.

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

Nikolaj Rimskij-Korsakov: 
Sheherazade 

Den russiske komponist Nikolaj Rimskij-
Korsakov fik ofte sine idéer fra eventyr, 
og deres fantasiverden omsatte han til 
musik, der rent ud sagt er magisk. Han 
var nemlig en sand troldmand med 
et orkester og skabte en ny standard 
for, hvor eventyrligt orkestermusik kan 
klinge. 

Med orkesterværket Sheherazade fra 
1888 overgik Rimskij-Korsakov sig selv. 
Denne gang var det de arabiske 1001 
nats eventyr, der inspirerede ham. Det 
eksotiske univers bliver i musikken 
gengivet med et strålende skær og 

med stemninger tunge af røgelse og 
parfumerede olier. Sheherazade er 
widescreen-musik, der folder orkestrets 
klange maksimalt ud. Ikke uden grund 
er det et yndlingsværk for stereonørder, 
der skruer fuldt op for Rimskij-Korsakov, 
når der skal testes højttalere!

Sheherazade er navnet på den kvinde-
lige hovedperson i 1001 nats eventyr. 
Hun er blevet viet til en sultan, som har 
for vane at få sine koner halshugget 
efter bryllupsnatten. For at undgå den 
skæbne holder hun sultanen hen med 
et spændende eventyr hver nat. Og 
fordi hun er så god til ’cliff hangers’ og 
at stoppe akkurat før klimaks, udskyder 
hun sin død nat efter nat. Til sidst må 
sultanen overgive sig – og beholde sin 
mest dyrebare hustru, Sheherazade.
 
I Rimskij-Korsakovs musik er det 
soloviolinen, der har rollen som 
Sheherazade og spiller de forførende 
oplæg til musikkens fortællinger. 
Sultanen har også et tema, som er de 
allerførste toner, man hører i værket: et 
massivt og truende motiv i de tunge 
messingblæsere. Over for denne 
mægtige herre er Sheherazade en 
spinkel skønhed, men i løbet af første 
sats hører man, at de to personer er 
afhængige af hinanden. 

De svulmende bølgebevægelser, der 
præger 1. sats, er taget fra eventyret 
om Sindbad Søfareren. Det er opulent 
musik, som suger lytteren ind i en 
dramatisk verden. Men man skal ikke 
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lede efter detaljerede ’handlinger’ 
i musikken, for Rimskij-Korsakov 
laver ikke præcise genfortællinger af 
eventyrene i de fire satser. Satstitlerne 
i værket blev tilføjet senere af hans 
kollega Ljadov, og Rimskij-Korsakov 
accepterede dem som overordnede 
beskrivelser. 

Som indledning til 2. sats spinder 
violinen igen sin besnærende melodi, 
og Sheherazade får lov til at fortælle 
endnu en historie. Den begynder med 
et mellemøstligt motiv i fagotten, der 
elegant smelter sammen med den 
meget ’europæiske’ 3/4-dels takt. 
Senere udvikler musikken sig til en 
rapsodi fuld af rytmiske spændinger og 
glitrende farver.

Den langsomme 3. sats, Prins Kalenders 
fortælling, er værkets fredeligste 
stund. Titlen refererer til det romantiske 
eventyr om prins Kamar al-Zanna og 
prinsesse Budur, der lignede hinanden 
så meget, at de blev regnet for tvillinger. 

4. sats er sammensat af flere enkelte 
scener. Først en kaotisk festlighed 
i Bagdad. Derefter vender Rimskij-
Korsakov igen tilbage til det stormfulde 
hav og til Sindbad Søfareren, der lider 
dramatisk skibbrud. 

Da eventyret slutter, opdager sultanen, 
at han selv er gået på grund – i løbet 
af de 1001 nat har han forandret sig. 
Den uforlignelige Sheherazade har med 
sine fortællinger gjort ham til et nyt 

menneske, og de kan nu forenes i ægte 
kærlighed.

Rimskij-Korsakov kunne levende sætte sig i 

Sindbad Søfarerens sted – han havde nemlig 

selv en fortid som søofficer og havde sejlet på 

de syv verdenshave.

Jens Cornelius
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Violin 1
Soo-Jin Hong 
Christina Åstrand 
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff

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
Monika Malmquist
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Hedvig Oftedahl Vivanco
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Jonida Luisa Tafilaj
Ida Balslev
Peter Andreas Nielsen
Djumash Poulsen
Bartosz Skibinski

Bratsch
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Claus Myrup

Gunnar Lychou
Carina Andersson
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Stine Hasbirk Brandt
Katarzyna Bugala
Alexander Butz
Emilia Wareborn
Naja Helmer

Cello
Henrik Dam Thomsen
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Johan Krarup
Peter Morrison
Louisa Schwab
Richard Krug
Cansin Kara
Jacob La Cour

Kontrabas
Joel Gonzalez
Einars Everss
Henrik Schou Kristensen
Michael Rossander 
Dabelsteen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen
Astor Cortabarria Adde

Fløjte
Anna Nykvist
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Ulrich Trier Ortmann

Klarinet
Johnny Teyssier
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen
Dorte Bennike

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
Aurora Sæterhaug Bye

Trompet
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher

Pauker
René Felix Mathiesen

Slagtøj
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Daniel Rahbek Jones
Gert Mortensen

DR Symfoniorkestret

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

Sabine Bretschneider-Jochumsen
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Oplev virtuosen Bomsori Kim som solist  
i Carl Nielsens Violinkoncert – et af  

komponistens mest originale værker, der 
viser hans helt specielle personlighed.

DR Symfoniorkestret og chefdirigent  
Fabio Luisi opfører også Brahms’  

dramatiske 1. symfoni, et af  
orkestrets signaturværker  

gennem næsten et århundrede.

Læs mere og køb billetter på  
drkoncerthuset.dk

28. & 29. OKTOBER KL. 19.30

LUISI &  
BRAHMS’ 1. 
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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

Oplev virtuosen Bomsori Kim som solist  
i Carl Nielsens Violinkoncert – et af  

komponistens mest originale værker, der 
viser hans helt specielle personlighed.

DR Symfoniorkestret og chefdirigent  
Fabio Luisi opfører også Brahms’  

dramatiske 1. symfoni, et af  
orkestrets signaturværker  

gennem næsten et århundrede.

Læs mere og køb billetter på  
drkoncerthuset.dk

28. & 29. OKTOBER KL. 19.30

LUISI &  
BRAHMS’ 1. 
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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 — Gordon Alsing

Produktionsleder — Jakob Helmer Mørck

Lydproducer — Thore Brinkmann

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


