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Torsdagskoncerten sendes direkte 

i P2 Koncerten kl. 19.20 og 

genudsendes søndag kl. 12.15.

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Vasily Petrenko
Dirigent

Valentine Michaud
Saxofon

Torsdag 30. september 2021 kl. 19.30 
Fredag 1. oktober 2021 kl. 19.30

kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Mathias Hammer

Koncerten optages til TV 

og sendes på DR2 søndag 

14. november kl. 19.00
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Program

Maurice Ravel (1875-1937)
La Valse (1920), koreografisk digt

            ca. 12’

Alexander Glazunov (1865-1936)
Koncert i Es-dur for altsaxofon og strygere, opus 109 (1934)

Allegro moderato – Andante  – Allegro

            ca. 13’

Pause (30’) ca. kl. 20.05

Sergej Rakhmaninov (1873-1943)
Symfoniske danse, opus 45 (1940)

I – Non allegro
II – Andante con moto. (Tempo di valse)

III – Lento assai

            ca. 35´

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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Vasily Petrenko 
& Valentine Michaud

Vasily Petrenko, 45 år og fra Skt. 
Petersborg, er en af sin generations 
førende dirigenter. Han er denne 
sommer tiltrådt som chefdirigent for 
to symfoniorkestre på én gang: Royal 
Philharmonic Orchestra i London og 
Det Russiske Statssymfoniorkester i 
Moskva. Desuden er han chefdirigent 
for EU’s Ungdomsorkester. Inden 
da var Petrenko chefdirigent for 
Liverpool Filharmonikerne og Oslo 
Filharmonikerne. 

Vasily Petrenko er uhyre flittig i plade-
studierne og har lavet fremragende 
indspilninger af alle symfonier 
af Sjostakovitj, Tjajkovskij og 
Rakhmaninov samt værker af bl.a. 
Skrjabin og Prokofjev. Hans ekspertise 
indenfor ikke mindst russisk musik har 
gjort ham til en efterspurgt gæste-
dirigent hos verdens førende orkestre, 
og som god ven af DR Symfoniorkestret 
optræder han her i aften for 6. gang.

Den franske saxofonist Valentine 
Michaud er 28 år. Hun er født i Paris og 
bor i Schweiz, hvor hun underviser på 
konservatoriet i Génève.

Valentine Michaud er en musiker, der 
er stærkt opsat på at vise, hvad saxo-
fonen er i stand til, og hun arbejder 
meget kreativt med at præsentere det 
for så mange som muligt. Hun spiller 
det bredest tænkelige repertoire af 
både klassiske værker og helt ny musik 
– og også meget gerne musik i genrer 
som electronica, jazz og improvisations-
musik. 

Som klassisk solist optrådte hun 
sidste år med Wiener Filharmonikerne, 
dirigeret af Gustavo Dudamel. Som 
kammermusiker har hun en prisbeløn-
net duo med den litauiske pianist Akvilé 
Sileikaité, og med sit tværkunstneriske 
kollektiv SIBJA har hun lavet nyskaben-
de performances sammen med bl.a. 
dansere, scenografer og kunstmalere.

FOTO: SVETLANA TARLOVA FOTO: FRED MERZ
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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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Maurice Ravel: 
La Valse

Ravels virtuose orkesterstykke La Valse 
fra 1920 er en hyldest til wienervalsen. 
Stykket er samtidig en afskedshilsen til 
den gamle verden, der var gået defini-
tivt under i 1. Verdenskrigs ragnarok. 
Den sorgløse wienervals og adelens 
pompøse dansefester var blevet fjern 
fortid i Europa.

Ravel elskede højt både dans og danse-
musik, og den dans, han fandt aller-
mest sødmefuld og elegant, var wiener-
valsen. Den opfattelse benytter han 
med dobbelt synsvinkel i La Valse. 
Her møder man den sidste, skønne 
wienervals, inden hele valsens smukke 
univers synker i grus. 

Musikken indledes i mørke og tågede 
klange, som om et slør har lagt sig hen 
over fortidens minder. Efterhånden 
klarer billedet op, og valsemusikken 
begynder at folde sig ud. Ravel forestil-
lede sig scenen sat ved ”et kejserligt bal 
i Wien, ca. 1855”. Det ene valsetema 
tager det andet, og dansen bliver mere 
og mere intens.

Cirka trefjerdedele inde i stykket når 
intensiteten et berusende klimaks – 
Ravel beskrev det som ”hallucinerende 
og ekstatisk”. Men i de sidste minutter 
kollapser den fejende wienervals og alle 
dens prægtige omgivelser. Sammen-
bruddet er chokerende, og parallellen 
til Europas gamle verden, der var blevet 
smadret i 1. Verdenskrig, er tydelig. 

La Valse rummer dog stadig så megen 
charme, at det virtuose orkesterstykke 
kan høres som én stor kærligheds-
erklæring til wienervalsen. Ravel var en 
ekstremt forfinet komponist, men han 
havde samtidig en stærk glæde ved 
enkle ting. ”Stykket er en slags hyldest 
til mindet om den store Strauss – ikke 
Richard, men den anden, Johann,” 
skrev Ravel. ”Min sympati for disse 
vidunderlige rytmer er jo velkendt.”

På Ravels tid gik der rygter om, at han under 

dæknavn komponerede populære valse-

melodier. Det er dog aldrig blevet bevist.

Alexander Glazunov: 
Saxofonkoncert

Da den belgiske opfinder og instru-
mentbygger Adolphe Sax i 1840’erne 
opfandt saxofonen, var det for at 
bruge instrumentet i militærorkestre. 
Han ville skabe en gylden blanding 
af messingblæsernes kraft og træ-
blæsernes sødme. Og det lykkedes! 
Men han kunne jo ikke ane, at instru-
mentet langt senere ville blive brugt 
til noget helt andet, ikke mindst i 
jazzmusik.

I begyndelsen af 1900-tallet blev 
mange klassiske komponister, især i 
Frankrig og Rusland, begejstrede for 
saxofonens muligheder. Den gamle 
russiske komponist Alexander Glazunov 
skrev i 1932 en saxofonkvartet, og 
derefter blev han kontaktet af den 

Ravel, Glazunov
& Rakhmaninov
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tyske saxofonist Sigurd Raschèr, der 
indtrængende bad om ham om at 
skrive en saxofonkoncert for altsaxofon. 
Den kom til verden i 1934, og det blev 
et fuldblods-klassisk værk, skrevet i 
blomstrende romantisk stil her ved 
afslutningen af den romantiske stil-
periode.

I sin saxofonkoncert insisterer den 
konservative Glazunov på, at den gamle 
verden, der gik under i Ravels La Valse, 
stadig kan findes i musikken. Hans 
saxofonkoncert er melodisk, lyrisk og 
skønhedssøgende, som om verden ikke 
havde forandret sig spor af verdenskrig 
og revolution. Glazunov var på det 
tidspunkt emigreret fra Leningrad til 
Paris, og han havde helt bogstaveligt 
vendt ryggen til Stalintidens brutale 
kaos i Rusland. 

Glazunov blev derfor både en af de 
første til at skrive en klassisk saxofon-
koncert – og en af de sidste til at 
skrive en i skøn, senromantisk stil. 
Det mest moderne og 1930’er-agtige 
træk ved hans saxofonkoncert er, at 
den er meget kompakt. Mange af 
datidens yngre komponister ville væk 
fra de gammeldags, langtrukne forløb 
i musikken, og det lod Glazunov sig 
åbenbart smitte af. 

Han får på elegant vis tre forskellige 
’satser’ koblet sammen til ét forløb uden 
satspauser. Først en bred, fortællende 
indledning, derefter et indadvendt 
afsnit, og efter en lille kadence for 

solisten får man til sidst en brillant finale 
– med den højeste saxofontone gemt til 
allersidst. Glazunov var med god grund 
agtet i Rusland som en fuldkommen 
mester til sit fag!

Saxofonisten Sigurd Raschèr boede på 
det tidspunkt i København, underviste 
på Musikkonservatoriet og turnerede 
flittigt i Norden. Han uropførte 
Glazunovs koncert i den svenske by 
Nyköping i 1934. Fire år senere flyg-
tede Raschèr fra den truende verdens-
krig og slog sig ned i USA. Hans sidste 
optræden var i 1977, hvor han spillede 
Glazunovs Saxofonkoncert.

Over 200 klassiske saxofonværker blev 

komponeret til Sigurd Raschèr, særligt i 

1930’erne.

Sergej Rakhmaninov: 
Symfoniske danse

De Symfoniske danse blev Sergej 
Rakhmaninovs sidste værk. Han skrev 
det 1940 i den myldrende storby New 
York – et miljø, han havde svært ved at 
rumme, selv om han havde boet i USA 
siden 1918. Hans hjerte befandt sig 
stadig i det gamle Rusland, som han 
havde forladt efter revolutionen.

På trods af titlen Symfoniske danse 
er der ikke tale om nogen form for 
dansemusik. Det skulle da lige være 
en sarkastisk form for ’danse macabre’, 
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en dødedans. Værket har nemlig et 
skæbnesvangert præg og kan høres 
som Rakhmaninovs kamp for at holde 
de mørke kræfter fra livet.  

De tre satser ligner tilsammen en sym-
foni, men er det ikke. Det er en suite 
i klare, skarpe afsnit. Indenfor denne 
enkle ramme rummer musikken et 
glødende liv, og alene orkestreringen er 
noget af Rakhmaninovs mest opfind-
somme. Han bruger med skøn virkning 
både en saxofon og et flygel som 
orkesterinstrumenter. 

Rakhmaninov var 67 år, da han skrev 
musikken, og i de tre satser citerer han 
nogle af sine egne gamle værker, som 
om han tegner konturerne af sit liv. I 
1. sats ser han tilbage på sin ungdom 
med et citat fra sin egen 1. symfoni. 
Symfonien blev et kæmpeflop ved 
premieren i 1897 og forårsagede en 
dyb depression hos den unge kom-
ponist. Et traume, der åbenbart aldrig 
helt forsvandt. 

Dies irae (Vredens dag), det berømte 
tema fra den katolske dødsmesse, 
sniger sig rundt i hele værket. Det var 
et tema, som Rakhmaninov – der ikke 
selv var katolik – livet igennem var 
nærmest besat af. Man hører temaet 
i 1. sats, men især i 3. sats, hvor det 
udkæmper en tvekamp med den 
russisk-ortodokse kirke i form af et 
citat fra Rakhmaninovs kirkekorværk, 
Vesper. Opstandelsestemaet fra dette 
smukke påskeværk sejrer til sidst, og i 

sit manuskript noterede Rakhmaninov 
over noderne et ”Halleluja”!

Mest mystisk er andensatsen, en be-
sættende tusmørkevals, der kunne 
være en erindring om de sidste år, 
Rakhmaninov oplevede i Zarens 
Rusland. Flimrende scener i valsetakt 
passerer revy som hvileløse spøgelser 
fra fortiden, der danser i Rakhmaninovs 
hukommelse.

De Symfoniske danse var det eneste større 

værk, Rakhmaninov skrev i alle de år, han 

boede i USA.

Jens Cornelius
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Ved hver eneste Torsdagskoncert med 

DR Symfoniorkestret gemmer der sig en 

P2-vært blandt publikum i Koncertsalen. Han 

eller hun taler dæmpet i mikrofonen fra sin 

plads på 1. balkon, men stemmen når ud til 

over 100.000 lyttere, der følger koncerten ved 

højttalerne. 

Hør Torsdagskoncerten direkte i P2 Koncerten 

eller når det passer dig i DR LYD

Samtidig står en reporter klar i kulissen for at 

fange kunsterne lige før eller efter de indtager 

scenen, så lytterne mærker den særlige 

koncertstemning og kommer helt tæt på de 

medvirkende.

Du kan også finde koncerter med 

DR Symfoniorkestret på DRTV

Torsdagskoncerten
på P2 & i DR LYD

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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Violin 1
Soo-Jin Hong
Johannes Søe Hansen
Tine Rudloff
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah Jillian McClelland

Trine Yang Møller
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Anja Zelianodjevo
Johanna Qvamme
Kern Westerberg
Johan Amandus Lind
Austin Lee Hansen
Øssur Bæk
Alexander Brian Chiu

Violin 2
Monika Malmquist
Gunvor Sihm
Vladimir Yosifov
Bodil Kuhlmann
Line Marie Most
Marianne Bindel
Morten Kjær Dulong
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Jonida Luisa Tafilaj
Christian Ellegaard
Peter Andreas Nielsen
Djumash Poulsen

Bratsch
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Magda Stevensson
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen

Katrine Reinhold Bundgaard
Stine Hasbirk Brandt
Katarzyna Bugala
Alexander Butz
Benedikte Artved
Naja Helmer

Cello
Soo-Kyung Hong
Richard Krug
Johan Krarup
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Peter Morrison
Louisa Schwab
Chul-Geun Park
Cansin Kara
Marie Louise Lind

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

Fløjte
Ulla Miilmann
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Theophile Pierre Florent Hartz
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen
Dorte Bennike
Guilhaume Santana Ulloa

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Oskar Lejonklo
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
Jasmin Gomaa

Saxofon
Jeanette Balland

Trompet
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Lars Ragnar Karlin
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher
Lauriane Chenais

Tasteinstrumenter
Rikke Sandberg

Pauker
René Felix Mathiesen

Slagtøj
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Daniel Rahbek Jones
Oliver Kragelund
Patrick Raab

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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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 — 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


