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Torsdagskoncerten sendes 

direkte i P2 Koncerten og 

genudsendes søndag kl. 12.15

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Christina Åstrand 

Petr Popelka
Dirigent

Martin Helmchen
Klaver

 

Torsdag 16. september 2021 kl. 19.30
Lørdag 18. september 2021 kl. 15.00

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30/14.00 i koncertsalen 

v. Mathias Hammer
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Program

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Klaverkoncert nr. 5, Es-dur, opus 73, ’Kejserkoncerten’ (1809)

I – Allegro
II – Adagio un poco moto - attaca: 

III – Rondo. Allegro

            ca. 40’

Kun lørdag:
Uddeling af Kammersanger Emil Holms Mindelegat 

til Birthe Kjær og Lars Ulrik Mortensen

Pause (30’) ca. kl. 20.15/15.55

Antonín Dvořák (1841-1904)
Symfoni nr. 6, opus 60 (1880)

I – Allegro non tanto
II – Adagio

III – Scherzo (Furiant)
IV – Finale. Allegro con spirito

            ca. 41´

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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Petr Popelka
& Martin Helmchen

Petr Popelka fra Tjekkiet er på kort tid 
blevet en meget efterspurgt dirigent. 
Sidste år blev han valgt til chefdirigent 
for Norges Radiosymfoniorkester, og 
til næste sommer tiltræder han som 
chefdirigent for Tjekkiets Radio-
symfoniorkester i Prag. Som gæste-
dirigent optræder han i denne sæson 
med bl.a. Wiener Symfonikerne, 
Tjekkisk Filharmonisk Orkester og 
NDR Elbfilharmonien i Hamborg.

Petr Popelka er 35 år, og inden han 
begyndte sin dirigentkarriere, var han 
kontrabassist i et af Europas bedste 
orkestre, Dresdens Statskapel, som han 
nu regelmæssigt dirigerer. 

Nogen kan sikkert huske Petr Popelka 
fra Malko Konkurrencen 2018 her i 
Koncerthuset, hvor han skabte stærk 
kontakt til både orkester og publikum. 
I vinter dirigerede han DR Symfoni-
orkestret ved to radiokoncerter under 
corona-nedlukningen, men koncerten i 
aften bliver hans første Torsdagskoncert 
med publikum.

Martin Helmchen, født 1982, er en 
af Tysklands allerbedste pianister. En 
elegant og åndfuld musiker, der er sær-
lig kendt for at koncentrere sig om de 
store klassikere fra Mozart til Brahms.

For længst er Martin Helmchen 
blevet et verdensnavn, der optræder 
med de allerbedste orkestre: 
Wiener Filharmonikerne, New 
York Filharmonikerne, Berliner 
Filharmonikerne, osv. Faktisk har 
hans koncertkalender været så fuld, 
at han nu som 39-årig har ”trukket 
sig lidt tilbage fra cirkusset”, som han 
formulerer det, bl.a. for at tage sig 
mere af sin familie med fire børn.

At spille Beethovens musik kalder 
Martin Helmchen for ”en livsopgave, der 
altid er i udvikling.” Den opgave er han 
nået særdeles langt med, hvad man kan 
høre på hans fremragende indspilninger 
af Beethovens klaverkoncerter, lavet 
sammen med dirigenten Andrew 
Manze, og Beethovens violinsonater, 
indspillet sammen med Frank Peter 
Zimmermann.

FOTO: LISA MARTIN FOTO: GEORGIA BERTAZZI
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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.

Siden 2016 har DR Symfoniorkestret 
været ledet af den internationalt aner-
kendte 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.

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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Ludwig van Beethoven: 
Klaverkoncert nr. 5

Beethovens Klaverkoncert nr. 5, kaldet 
Kejserkoncerten, er et af hans store, 
heroiske værker. En opvisning af en 
ukuelig sjæl og en livsvilje så stærk, at 
musikken efter mere end 200 år stadig 
kan smitte og beruse lytteren.
 
Klaverkoncertens størrelse er udvidet 
til det maksimale, og Beethoven 
banker sine triumferende temaer fast 
i værkets to store ydersatser. Aldrig 
før havde man hørt en klaverkoncert 
begynde med store akkorder i orkestret 
og en så gevaldig indledningstale af 
solisten. Den åbning er ganske enkelt 
spektakulær!

Efter den pompøse begyndelse fort-
sætter satsen med at udfolde sig 
på overrumplende vis. Beethovens 
temaer virker ved første møde næsten 
banale, men som en genial arkitekt 
bruger han de enkle byggesten til at 
opnå en storslået helhed. Udfordringen 
for lytteren er ikke at stirre sig blind 
på musikkens små elementer, men 
at træde et skridt tilbage og opleve, 
hvordan Beethoven stabler etagerne 
oven på hinanden til et musikalsk 
pragtværk. De små byggemoduler 
breder sig ud til siderne og stræber 
samtidig mod himmelen i en sammen-
hæng, der er fuldstændig ubrydelig.

Efter den mægtige førstesats toner 
Beethoven musikken ned til det mest 
sarte. Klaveret bliver nærmest vægtløst, 

og orkestrets fysiske nærvær forvandler 
sig med dæmpede strygere til en 
usynlig luftart. I forhold til den massive 
opvisning i 1. sats befinder vi os nu i en 
åndelig verden.

Mod slutningen af satsen indtræffer 
det mest magiske punkt: I en glidende 
overgang bevæger musikken sig ud 
af drømmesynet. Langsomt tynder 
klaveret ud, og fagotterne glider 
på mystisk vis en halv tone ned, så 
musikken kan flytte sig fra H-dur til den 
meget fjerne toneart Es-dur. Virkningen 
er som at få drejet ører og øjne 360 
grader rundt inden i hovedet! 

Og så springer den triumferende 
3. sats frem som en trold af en æske. 
Det er et øjeblik med fantastisk timing 
af mesteren Beethoven, som præcis 
ved, hvordan man holder lytteren fast i 
frakkekraven.

Også klaversolisten bliver holdt i et 
fast greb af Beethoven. For første 
gang skabte Beethoven nemlig her en 
klaverkoncert, hvor han ikke selv skulle 
være klaversolisten (han var blevet for 
tunghør til det). Derfor nedskrev 
Beethoven også pianistens solo-
kadence i 1. sats, som han ellers selv 
godt kunne have improviseret på 
stedet. Derfor bliver solokadencen i 
dette værk en integreret del af værkets 
komposition. Beethoven ville ikke 
risikere, at hans samlede plan skulle 
påvirkes af fremmede idéer fra en 
anden solist end ham selv. 

Beethoven 
& Dvořák



7POPELKA & KEJSERKONCERTEN

Navnet Kejserkoncerten er en slags 
reklametitel, som blev opfundet af 
Beethovens forlægger. Åbenbart blev 
den accepteret af Beethoven, der ellers 
var kommet til at afsky tidens store 
europæiske kejser, Napoleon. Sikkert 
fordi, at titlen Kejserkoncerten jo er en 
rammende beskrivelse af en stolt musik 
med et helt storslået format. 

Men den virkelige helt i værket er ikke 
en kejser – det er solisten, mennesket, 
det geniale individ, der med sin bravur 
og de triumferende, signalagtige 
temaer tydeligvis er den sejrende 
hovedperson i Beethovens storværk.

Antonín Dvořák: 
Symfoni nr. 6 

”Dvořák har skrevet alt muligt. Operaer, 
symfonier, strygekvartetter, klaversager. 
Han er virkelig en meget talentfuld 
mand. Dertil fattig! Det beder jeg Dem 
have i tankerne.”

Sådan lød den meget stærke anbefa-
ling, Tysklands store komponist 
Johannes Brahms sendte til sin forlæg-
ger. Brahms havde nemlig opdaget, 
at Antonín Dvořák fra Tjekkiet var så 
god en komponist som de bedste, men 
endnu ikke havde fundet et publikum 
udenfor sit hjemland. 

For 36-årige Dvořák kunne der ikke 
komme en bedre anbefaling, for Brahms 
var hans idol og forbillede. Takket 

være håndsrækningen blev Dvořáks 
klaverværker Slaviske danse og 
Mæhriske duetter udgivet i Wien, 
og musikkens ’eksotiske’, slaviske 
tonesprog vakte kæmpe begejstring. 

I næste omgang gjaldt det orkester-
musik. Dvořák havde allerede kom-
poneret fem symfonier i Tjekkiet, 
som ikke var blevet trykt. Nu blev 
han bedt om at skrive en ny, Symfoni 
nr. 6, direkte på bestilling fra Wiener 
Filharmonikernes chefdirigent Hans 
Richter. Da værket var færdigt, var 
dirigenten ”så glad for symfonien, at han 
overdængede mig med kys efter hver 
sats”, skrev Dvořák i et brev! 

Symfonien begynder på en måde, som 
kun Dvořák kunne gøre det: Uden 
omsvøb kaster musikken sig ud i en 
strøm af melodier. Dvořák var aldrig 
fedtet med sit stof! Tværtimod for-
måede han at kombinere de formelle 
krav til en klassisk, firsatset symfoni 
med en overflod af indfald, dejlige 
temaer og stemninger. De allermest 
virkningsfulde midler, som andre kom-
ponister ikke i samme grad turde ødsle 
med, var en uadskillelig del af Dvořáks 
tonesprog.

Man har lige siden dengang hørt 
Dvořáks musik som ’typisk tjekkisk’, 
ligesom f.eks. Carl Nielsens musik 
i mange danske ører lyder ’typisk 
dansk’. Hvad er der om snakken? Der 
er i hvert fald et sammenfald mellem 
Dvořáks temaer og stilen i tjekkiske 
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folkemelodier. Det gælder f.eks. det 
første tema, man hører i symfoniens 
førstesats, som kunne være sakset fra 
en folkemelodi. Og hans brug af oboer 
og klarinetter kan også høres som en 
genklang af de blæseinstrumenter, 
spillemænd bruger i folkemusik.

3. sats har Dvořák skrevet med 
samme rytmik som den tjekkiske 
folkedans furiant. Det er et musikalsk 
’vandmærke’, som publikum i Tjekkiet 
straks kunne genkende, mens man 
i andre lande først og fremmest 
bemærkede, at musikken lød eksotisk 
og ganske vild. På den måde kan den 
’typiske’ lyd af en bestemt nation både 
opfattes specifikt og mere som en 
mavefornemmelse.

Dvořáks 6. symfoni blev en stærk 
vitaminindsprøjtning til den symfoniske 
genre, som i de tysk-orienterede lande 
(også i Danmark) dengang var i fare for 
at stivne i konventioner. At symfonien 
ikke spilles så ofte i dag, skyldes især 
Dvořák selv: Hans følgende symfonier 
nr. 7, 8 og 9 blev så enormt populære, 
at de overtog scenen. 

Symfoni nr. 6 er dog langsomt ved at 
genvinde sin plads i repertoiret, selv 
om det dog er næsten 20 år siden, DR 
Symfoniorkestret sidst har spillet den. I 
aften får vi den at høre takket være den 
tjekkiske dirigent Petr Popelka.

Jens Cornelius
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Kammersanger
Emil Holms Mindelegat

Som en del af denne uges koncerter vil
formanden for DR Symfoniorkestrets
medlemsforening, Dorte Bennike, ved
fredagens koncert overrække 
Kammersanger Emil Holms Mindelegat 
på vegne af hele orkestret.

Hvert forår uddeles Emil Holms Minde-
Legat, som er på 30.000 kr, til enten et
ungt talent på vej frem eller til en ældre
musiker, der har gjort en ekstraordinær
indsats i musikkens tjeneste.

Kammersanger Emil Holms Mindelegat
er indstiftet til minde om Emil Holm,
der blev den første chef for Stats-
radiofonien (det nuværende DR), hvor 
han fra 1925-1937 var driftsleder 
– datidens svar på vore dages general-
direktør.

Emil Holm var en ildsjæl, der brændte 
for musikken – og først og fremmest 
den klassiske af slagsen. Med en bag-
grund som professionel operasanger på 
især de tyske operascener, kombineret 
med et stort ønske om at bringe den 
klassiske musik ud til folket, tog han 
initiativ til at oprette det, der i dag er DR 
Symfoniorkestret og grundlagde også 
de ugentlige Torsdagskoncerter – alt 
under mottoet ”Det bedste – kun det 
bedste”.

Emil Holm blev født i 1867 i København. 
Han døde 83 år gammel i 1950.

Emil Holms Mindelegat blev ikke uddelt 
i 2020. Ved lørdagens koncert uddeles 
to legater – til sangeren Birthe Kjær og 
cembalisten Lars Ulrik Mortensen. 

Emil Holms Mindelegat er senest
blevet tildelt
• Violinisten Svend Asmussen (2016)

• Det Kgl. Kapel (2017)

• Violinist, professor emerita Tutter Givskov  

  (2018)

• Dirigenten Morten Ryelund (2019)

FOTO: DR
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Violin 1
Christina Åstrand
Tine Rudloff
Jan Leif Rohard
Anja Zelianodjevo
Sarah Jillian McClelland
Sabine Bretschneider-
Jochumsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Johanna Qvamme
Sophia Bæk
Kern Westerberg
Trine Yang Møller
Anders Fog-Nielsen
Øssur Bæk
Runi Bæk
Alexander Brian Chiu
Patricia Mia Andersen
Austin Lee Hansen
Johan Amandus Lind

Violin 2
Gunvor Sihm
Ida Balslev
Peter Andreas Nielsen
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Bodil Kuhlmann
Lisa Zhou
Marianne Bindel
Line Marie Most
Mari-Katariina Roth
Morten Kjær Dulong
Anne Marie Kjærulff
Christian Ellegaard
Julie Meile
Djumash Poulsen
Hedvig Oftedahl Vivanco

Bratsch
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Katarzyna Bugala
Katrine Reinhold Bundgaard
Lilion Anne Soren
Magda Stevensson
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Emilia Wareborn
Alexander Butz
Claus Myrup
Astrid Christensen
Benedikte Artved

Cello
Richard Krug
Johan Krarup
Peter Morrison
Birgitte Øland
Chul-Geun Park
Cansin Kara
Louisa Schwab
Vanja Maria Louro
Karin Dalsgaard
Olga Chwaszczewska

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

Fløjte
Anna Nykvist
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Theophile Pierre Florent Hartz
Sven Buller

Klarinet
Pedro Franco Lopez
Klaus Tönshoff

Fagot
Audun Halvorsen
Johannes Herjö

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

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Pauker
René Felix Mathiesen
Nicola Carrara

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 og P2, P5 & P8 — Kim Bohr

Chef for DR Symfoniorkestret udvikling og drift — Jakob Holtze

Repertoirechef — Tatjana Kandel

Ansvh. producent — Karen Skriver Zarganis

Produktionsleder — Morten Danvad

Lydproducer — Morten Mogensen

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


