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Kochanovsky 
& Symphonie fantastique
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Koncerten sendes direkte i 

P2 Koncerten kl. 19.20 og 

genudsendes søndag kl. 12.15.

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Stanislav Kochanovsky 
Dirigent

Pierre-Laurent Aimard 
Klaver

Torsdag 14. oktober 2021 kl. 19.30

kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Mathias Hammer
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Program

Gabriel Fauré (1845-1924)
Pelléas et Mélisande, suite, opus 80

I – Prélude
II – La Fileuse
III –Sicilienne

IV – La Mort de Mélisande

        ca. 18’

Maurice Ravel (1875-1937)
Klaverkoncert, G-dur (1929-31)

I – Allegramente
II – Adagio assai

III – Presto

        ca. 23’

Pause (30’) ca. kl.  20.20

Hector Berlioz (1803-69)
Symphonie fantastique: Épisode de la vie d’un artiste, opus 14 

(1830; rev. 1832)

I – Rêveries – Passions
II – Un Bal

III – Scène aux champs
IV – Marche au supplice

V – Songe d’une nuit du Sabbat

         ca. 54´

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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Stanislav Kochanovsky 
& Pierre-Laurent Aimard

Dirigenten Stanislav Kochanovsky, 
født i 1981 i Skt. Petersborg, er virkelig 
kommet i spotlyset hos de europæiske 
orkestre. For to år siden dirigerede han 
for første gang DR Symfoniorkestret og 
blev straks inviteret til at komme igen. 

”For mig er et symfoniorkester en 
gigantisk palet, der kan skabe utrolige 
billeder i nuet”, siger han. ”De højeste 
øjeblikke opnås dog kun, når der er 
total fortrolighed mellem orkester og 
dirigent. Det er miraklet ved at lave 
musik sammen.” 

De seneste år har Stanislav Kochanovsky 
dirigeret bl.a. Orchestre de Paris, Wiener 
Symfonikerne, Concertgebouw Orke-
stret og Santa Cecilia Filharmonikerne 
i Rom foruden de bedste orkestre i 
Rusland. I Rusland dirigerer han også 
ofte opera på Mariinskij Teatret i Skt. 
Petersborg, hvor han som dreng selv 
sang med i Mozarts Tryllefløjten. 

Pianisten Pierre-Laurent Aimard, født 
i 1957 i Lyon, er en af vor tids førende 
franske musikere. Blandt de hæders-
priser, han har modtaget, er Europas 
største musikpris, Siemens Preis, på 
næsten 2 mio. kroner. I prisnomineringen 
kaldes Pierre-Laurent Aimard for ”en 
nøglefigur i vor tids musikliv”.

Med sin fabelagtige teknik og sit skarpe 
intellekt kan Pierre-Laurent Aimard løse 
alle musikalske udfordringer, og det 
bruger han i høj grad til at spille nyskre-
vet musik. Han har gennem årene urop-
ført adskillige værker af modernismens 
største komponister, bl.a. Stockhausen, 
Boulez og Ligeti.

Ved siden af den moderne musik har 
Aimard altid haft et kernerepertoire af 
klassikere fra Bach til Beethoven og 
ikke mindst de franske mestre Debussy, 
Messiaen og Ravel. De to klaverkoncer-
ter af Ravel har han indspillet sammen 
med Pierre Boulez.

FOTO: EVGENY EVTYUKHOV FOTO: MARCO BORGGREVE
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FOTO: KIM LELAND

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. 

DR Symfoniorkestrets chefdirigent har 
siden 2016 været den internationalt 
anerkendte italienske dirigent Fabio 
Luisi, som foreløbig har forlænget sin 
kontrakt frem til 2026. Blandt hans 
prominente forgængere på posten 
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 premiere-indspilningen af 
C.F.E. Hornemans opera Aladdin.

DR Symfoniorkestret
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Fauré, Ravel
& Berlioz
Gabriel Fauré: 
Pelléas og Mélisande 

Skuespillet om det forelskede par 
Pelléas og Mélisande tændte inspira-
tionen hos mange komponister omkring 
år 1900. 

Teksten var blevet skrevet af Maurice 
Maeterlinck i 1892, og handler om Méli-
sande, en mystisk prinsesse, der er på 
flugt. Ved en flod, hvor hun har mistet 
sin krone, møder hun Prins Golaud. Hun 
gifter sig med ham på hans mørke slot, 
selv om der lugter af råddenskab. 

Senere møder Mélisande ved en frisk 
skovkilde Golauds halvbror, Pelléas. Da 
Golaud opdager kærligheden mellem 
Pelléas og Mélisande, slår han sin bror 
ihjel. Mélisande, der er gravid, flygter 
igen. Hun dør i barselssengen, da hun for 
tidligt føder en lille pige, som hun spår, vil 
blive lige så ulykkelig som hende selv.

Man kan nok fornemme, at Maeterlincks 
gådefulde eventyr er fuld af symboler. 
Som digter tilhørte han den kunstretning, 
man kalder symbolismen, der ved hjælp 
af antydninger og billeder ville åbne 
for de sjælelige dybder. Det spor kunne 
Gabriel Fauré bestemt følge, for ligesom 
Maeterlinck var han en mester til lav-
mælte, subtile udtryk. 

Fauré skrev musikken til den første tea-
teropsætning af stykket, der fandt sted 
i London. I alt blev det til 17 stykker 
musik, der blev spillet mellem akterne 

og som ledsagelse til bestemte scener. 
Efter premieren lavede Fauré en kon-
certversion med fire af stykkerne. Det er 
i denne suite-form, man sædvanligvis 
hører musikken.

Første sats, Prélude (Forspil), bygger 
på Mélisandes smukke, indadvendte 
ledemotiv, mens et fjernt hornsignal 
mod slutningen repræsenterer Golaud, 
der kommer ridende. 

Næste stykke, La Fileuse (Spindersken), 
er en raffineret scherzo, hvor Mélisan-
des spinderok snurrer under oboens 
melodi.

Derefter kommer den berømte Sicilienne.  
En sicilienne er en renæssancedans i 
blidt vuggende 6/8-takt, og den passer 
perfekt i skuespillets pseudo-fortidige 
eventyrunivers.

Suiten slutter med en sørgemarch, 
La Mort de Mélisande (Mélisandes død), 
der blidt, men nådesløst skrider fremad 
mod afslutningen.

Udover Fauré skrev bl.a. Sibelius, Schönberg og 

Debussy musik over skuespillet om Pelléas og 

Mélisande.
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Maurice Ravel: 
Klaverkoncert, G-dur

En kunstner, der er i stand til alt, kan fin-
de nye udfordringer ved at skabe noget, 
der er enkelt. Det var en af grundene til, 
at Maurice Ravel i 1929-31 kompone-
rede sin korte og kvikke Klaverkoncert i 
G-dur. Hans mål var, som han formulere-
de det, at skrive ”et brillant værk, der 
tydeligt viser solistens virtuositet uden 
at stræbe efter dybsindigheder.” 

Ravel reducerede orkestret til lille stør-
relse, så musikkens bevægelser kunne 
blive endnu kvikkere. Alle mand skal 
virkelig være på dupperne: De hastige 
soloudbrud i blæserne, de hurtige riffs i 
klaveret, de groteske slag på stortrom-
men og smældene med det herlige 
klaptræ skal sidde lige i skabet. 

Indenfor de rammer har musikken 
stadig et tydeligt stempel af Ravels 
særpræg. Den gnistrer af gakket humor 
og griber med sin skønhed. Man hører 
temaer, der er inspireret af baskisk 
folkemusik (Ravel var stolt af, at hans 
elskede mor kom fra Baskerlandet), 
og der er også indflydelse fra jazz, 
som Ravel elskede. I klaverkoncerten 
sætter jazzen masser af fingeraftryk 
på musikken med ’blue notes’ overalt, 
med glidende basuntoner og med crazy 
fingerleg af pianisten, især i sidste sats. 

I midten står andensatsens mirakel af 
skønhed og ro. Den begynder med en 
lang klaversolo i en tilsyneladende naiv 

stil. Mod slutningen af satsen dukker 
den melankolske melodi op igen, 
denne gang spillet af engelskhornet, 
mens klaverets filigranarbejde løfter 
musikken op i den syvende himmel. Det 
er en nostalgisk længsel efter en fortid 
med smukke melodier – a la Ravels idol, 
Mozart! 

Det virker så enkelt, men også denne 
sats blev møjsommeligt skruet sammen 
tone for tone af Ravel, der aldrig lavede 
musik, som var mindre end perfekt. For 
aftenens klaversolist, Pierre-Laurent 
Aimard, er klaverkoncerten ærkefransk 
med dens blanding af sensualitet og 
klarhed. ”Det er et let og ubekymret 
stykke med brillante passager i klaveret 
og en forførende orkesterbehandling. 
Det hele bundet sammen med den 
yderste elegance”, siger Aimard. ”Kom-
binationen af lysende klangfarver og 
gennemsigtighed er utrolig.”

Samtidig med at Ravel komponerede sin 

Klaverkoncert i G-dur, skrev han også en meget 

anderledes klaverkoncert kun for venstre hånd.
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Hector Berlioz: 
Symphonie fantastique

I 1827 var Berlioz i teatret for at se 
Hamlet. Han forelskede sig hovedkulds 
i skuespillerinden, der havde rollen som 
Ophelia. Det var den totale, altopæden-
de, ulykkelige forelskelse! 

I den sindstilstand skrev han et af 
1800-tallets vildeste musikværker: 
Symphonie fantastique – ’Fantastisk 
Symfoni’. Fantastisk dels på grund af 
symfoniens utrolige originalitet, og dels 
fordi den har en handling, der udspiller 
sig i fantasien.

Symfonien beskriver de drømmesyn, 
Berlioz oplever, efter at han har forsøgt 
at tage livet af sig selv med opium. Nu 
hallucinerer han om sin drømmekvinde, 
der går igennem symfonien som den 
røde tråd. I hver sats hører man hende 
repræsenteret af et tema, en ’idée fixe’ 
(fast idé), der hele tiden distraherer den 
unge kunstner. 

Berlioz skrev et referat af symfoniens 
fem satser. Her er et sammendrag af 
hans vejledning:

Første del: Dagdrømme, passioner.
”Kunstneren erindrer sit sinds utilpas-
hed, melankolien og de meningsløse 
glæder, dengang han endnu ikke havde 
set sin elskede. Da inspireres han plud-
seligt af den eksplosive kærlighed, af 
deliriske plager, anfald af jalousi, ømhed 
og religiøs trøst.”

Anden del: Et bal.
”Han ser igen sin elskede ved et 
glitrende bal.”

Tredje del: Scene på landet
”En sommeraften hører han to hyrder 
kalde til hinanden. De smukke omgivel-
ser genopretter roen i hans hjerte. Men 
da viser hun sig for ham igen, og han 
forstyrres af pinefulde tanker – hvad nu 
hvis hun svigter ham? Den ene hyrde 
genoptager sin kalden, men denne 
gang svarer den anden ikke. Solen går 
ned. Fjern torden. Ensomhed. Stilhed.”

Fjerde del: March til skafottet
”Han drømmer, at han har slået sin  
elskede ihjel og skal henrettes. De 
tunge skridt til skafottet ledsages af 
en march, der skiftevis er uhyggelig og 
højtidelig. Til slut hører han igen sin idée 
fixe som en sidste kærlighedstanke, 
inden kniven falder.”

Femte del: Drøm om en heksesabbat
”Han befinder sig midt i en heksesabbat,  
en skare af rædselsvækkende væsener, 
der er forsamlet til hans egen begra-
velse. Den elskede melodi har mistet 
sin ædle natur og er nu en vulgær og 
grotesk dansemelodi – det er hende, 
der slutter sig til det djævelske orgie. 
Begravelsesklokken kimer, og heksene 
danser til en parodi på begravelses-
hymnen Dies irae.”

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
Elna Carr
Tine Rudloff
Jan Leif Rohard
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
Øssur Bæk
Alexander Brian Chiu

Violin 2
Gunvor Sihm
Monika Malmquist
Vladimir Yosifov
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Most
Marianne Bindel
Anne Marie Kjærulff
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Jonida Luisa Tafilaj
Christian Ellegaard
Ida Balslev
Peter Andreas Nielsen
Djumash Poulsen
Bartosz Skibinski

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
Henrik Dam Thomsen 
Richard Krug
Johan Krarup
Carsten Tagmose
Birgitte Øland
Peter Morrison
Louisa Schwab
Chul-Geun Park
Cansin Kara
Jacob La Cour

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

Fløjte
Ulla Miilmann
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Theophile Pierre Florent Hartz
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Klaus Tönshoff

Fagot
Audun Halvorsen
Magnus Koch Jensen
Dorte Bennike
Ioan-Alexandru Chirica 

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

Trompet
Michael Frank Møller
Lázló Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland
Eivind Erdal

Harpe
Mariam Fathy 
Emma Prieur-Blanc

Pauker
René Felix Mathiesen
Nicola Carrara

Slagtøj
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Mads Hebsgaard Andersen
Lars Vestergaard Larsen

DR Symfoniorkestret

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

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 & P2 — Kim Bohr

Chef for DR Symfoniorkestret udvikling og drift — Jakob Holtze

Repertoirechef — Tatjana Kandel

Ansvh. producent — Karen Skriver Zarganis

Produktionsleder — Jakob Helmer Mørck

Lydproducer — Preben Iwan

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


