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Torsdagskoncerten sendes 

direkte i P2 Koncerten og 

genudsendes søndag kl. 12.15

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Christina Åstrand

Fabio Luisi
Dirigent

Bomsori Kim 
Violin

Torsdag 28. oktober 2021 kl. 19.30
Fredag 29. oktober 2021 kl. 19.30

kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Mathias Hammer
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Program

Carl Nielsen (1865-1931)
 Koncert for violin og orkester, opus 33 (1911)

I – Præludium, Largo. Allegro cavallerésco
II – Poco adagio, Rondo Allegretto scherzando

    ca. 34’

Pause (30’) ca. kl. 20.10

Johannes Brahms (1833-97)
Symfoni nr. 1, c-mol, opus 68 (1862-76)

I – Un poco sostenuto — Allegro
II – Andante sostenuto

III – Un poco allegretto e grazioso
IV – Adagio — Allegro non troppo, ma con brio

    ca. 45´

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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I aften er vi sammen om en særlig begi-
venhed. På den ene side en traditionel 
koncertaften med DR Symfoniorkestret 
og Fabio Luisi – men samtidig et vigtigt 
øjeblik i DR Symfoniorkestrets historie, 
ja, faktisk i dansk musikhistorie.

Vores solist, den koreanske stjerne-
violinist Bomsori Kim, er ikke bare kom-
met til Danmark for at spille koncerter 
med DR Symfoniorkestret for første 
gang. Hun er her også, fordi hun skal 
være solist på vores kommende indspil-
ning af Nielsens Violinkoncert for det 
kendte tyske pladeselskab Deutsche 
Grammophon. 

Den officielle indspilning foregår godt 
nok først når koncerterne er overstået, 
men enhver dygtig producer – og mange 
af os andre – ved, at der sker noget 
magisk med musikken og kunstnerne, 
når der er publikum i salen. Der er en 
særlig spænding og energi i rummet, 
som opstår mellem de medvirkende på 
scenen og jer, der lytter.  Så jeg kan ga-
rantere jer for, at optagelser fra aftenens 
koncert også vil spille en rolle på den 
nye udgivelse.

Bomsori Kim er ikke den første inter-
nationale stjerne, der har kastet sig over 
Carl Nielsens musik. Store violinister 
som Yehudi Menuhin, Maxim Vengerov 
og Cho-Liang Lin har alle været begej-
strede for Nielsen. Og vores egen 
chefdirigent Fabio Luisi har ligefrem 
udtalt, at hans møde med Nielsens 
musik er som et nyt kæresteforhold – 

fuld af overraskelser og med en stadigt 
voksende kærlighed og forståelse.

Det er præcis i mødet mellem vores 
egensindige, danske nationalkomponist 
og store kunstnere fra helt andre himmel-
strøg, at Nielsens musik kan opnå den 
brede, internationale anerkendelse, som 
den utvivlsomt fortjener. Kombineret 
med DR Symfoniorkestrets egen, stærke 
Nielsen-tradition har vi sammen med 
Luisi og solister fra øverste internationale 
hylde fundet et nyt, kunstnerisk 
spændingsfelt, som når langt ud over 
Danmarks grænser.

Kære 
publikum
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Og så er der jo det berømte gule logo. 
Med Deutsche Grammophon som 
samarbejdspartner har DR Symfoni-
orkestrets store Nielsen-eventyr et 
vingefang, som vil løfte komponisten 
endegyldigt ind i den internationale 
kanon over det 20. århundredes store 
komponister.

I aften tager vi hul på et nyt kapitel i 
eventyret, når Bomsori Kim for første 
gang spiller Carl Nielsens violinkoncert 
live – tæt fulgt af mikrofonerne her i 
Koncertsalen, som ikke bare sender 
koncerten ud til lyttere i hele Danmark 

og en række europæiske lande i EBU-
netværket, men også foreviger optagel-
serne til den kommende udgivelse for 
Deutsche Grammophon.

God fornøjelse!

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset,
Den levende musik & P2

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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Fabio Luisi 
& Bomsori Kim

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 stil-
ling 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 Symfo-
niorkestret, og i den kommende tid skal 
de også indspille Carl Nielsens symfoni-
er og solokoncerter for pladeselskabet 
Deutsche Grammophon. 

”Dag for dag får jeg en dybere forståelse 
af Carl Nielsens tonesprog, og jeg lærer 
meget af orkestret, som jo har hans vær-
ker i sit DNA. Min egen tilgang er måske 
lidt anderledes, men jeg føler, at jeg for-
står denne komponist, som er så original, 
så dybsindig og samtidig så koncentre-
ret. Han overgør aldrig sin musik, og det 
sætter jeg særlig stor pris på.”

Den koreanske violinist Bomsori Kim 
er en af Asiens mest kendte klassiske 
solister. Hun er 31 år, født i den syd-
koreanske storby Daegu og uddannet i 
Seoul og New York. 

Som solist har hun spillet med mange af 
verdens bedste orkestre og i berømte 
koncertsale som Carnegie Hall, Musik-
verein i Wien og Berliner Filharmonien. 
Også hendes violin er på højeste niveau 
– det er en kostbar Guadagnini fra 1774.

Bomsori Kim har kontrakt med plade-
selskabet Deutsche Grammophon og 
har for få måneder siden udgivet sit 
nyeste album med virtuose værker af 
bl.a. Wieniawski og Saint-Saëns. 

I år har hun taget et nyt værk på sit 
repertoire: Carl Nielsens Violinkoncert, 
som hun i forbindelse med aftenens 
optræden i Koncerthuset skal indspille 
sammen med DR Symfoniorkestret 
og chefdirigent Fabio Luisi. Albummet 
udkommer til næste år.

FOTO: BARBARA LUISI
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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.

DR Symfoniorkestret og chefdirigent 
Fabio Luisi tager regelmæssigt på 
større udlandsturnéer, hvor de bl.a. 
opfører musik af danske komponister. 
De seneste år har orkestret turneret i 
Kina, Japan, Østrig og USA.

DR Symfoniorkestret

DR Symfoniorkestret & Deutsche Grammophon 

I løbet af denne og næste sæson indspiller 

DR Symfoniorkestret og Fabio Luisi alle 

Carl Nielsens symfonier og solokoncerter 

for Deutsche Grammophon. Solister på de 

tre solokoncerter bliver violinisten Bomsori 

Kim, klarinettisten Andreas Ottensamer og 

fløjtenisten Karl-Heinz Schütz. I alt vil serien 

omfatte fire albums, som udkommer fra foråret 

2022. Efterfølgende samles de i en boks, som 

udkommer i foråret 2023.
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Nielsen
& Brahms
Carl Nielsen: 
Violinkoncert 

Carl Nielsen fik tidligt en violin stukket 
i hånden. Allerede da han var en lille 
dreng i 1870’erne, spillede han til bryl-
lupper og fester på landet sammen med 
sin far. Fra den opvækst som spillemand 
på Fyn er der et voldsomt spring til 
1889, hvor Carl Nielsen som 24-årig 
blev ansat som orkesterviolinist i det Det 
Kongelige Kapel i København, lige i cen-
trum af det klassiske danske musikliv. 

En solistkarriere på violin fik Carl Nielsen 
aldrig, og han optrådte heller aldrig 
som solist i sin egen Violinkoncert. Ved 
uropførelsen af violinkoncerten i Køben-
havn i 1912 var han dirigent, mens Det 
Kongelige Kapels koncertmester Peder 
Møller var solist. Samme aften blev 
Carl Nielsens nye Symfoni nr. 3, Sinfonia 
Espansiva, opført for første gang. En 
skelsættende aften for både Carl Nielsen 
og dansk musik. 

Carl Nielsens Violinkoncert er indenfor 
sin genre og for sin tid et ukonventionelt 
værk. Og efter mere end 100 år virker 
det måske stadig lidt forvirrende, hvis 
man ikke er forvænt med Nielsens mu-
sik. Violinkoncerten viser med hud og 
hår hans originale, krøllede karakter og 
hans frie forhold til traditionerne. 

Værket er udformet i to store halvdele, 
som hver er delt i et langsomt og et 
hurtigt afsnit. En usædvanlig, men allige-
vel klar struktur. 

Indledningen er drastisk: en kæmpe-
mæssig solokadence over en dyb bas-
tone (et såkaldt orgelpunkt). I ambitiøs 
Bach-stil kalder Nielsen afsnittet for 
Præludium. Som kontrast til de store 
armbevægelser følger kort efter et helt 
anderledes, idyllisk tema af virkelig 
jordnær skønhed. 

Brat skifter Carl Nielsen så til anden 
halvdel af satsen, der er karakteriseret 
som ”chevaleresk”, dvs. ridderlig og selv-
sikker. Violinen træder frem som erobrer, 
og Carl Nielsen udfolder vitalt sit origi-
nale temastof. Han afrunder med endnu 
en stor solokadence – denne gang på 
det ’rigtige’ sted, hvor den slags normalt 
høres i en klassisk solokoncert.

Herefter kommer 2. halvdel af violin-
koncerten. Den begynder med et 
særpræget, søgende tema i oboen, der 
bygger på tonerne B-A-C-H. Det sære 
hyldestmotiv til Bach er som melodi 
hverken fugl eller fisk, og det bruger 
Carl Nielsen til at undersøge det spæn-
dende grænseland mellem dur og mol. 

Det afsnit går igen brat videre til musik 
af en helt anden udadvendt karakter: 
en drilsk rondo, hvor Nielsen slipper sin 
indre spillemand løs. 

I samtiden mente nogle, at komponi-
sten her i afslutningen gamblede med 
seriøsiteten. Kunne en bredt anlagt 
violinkoncert også være morsom? 
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Carl Nielsen, en af den klassiske musiks 
største humorister, beskrev for sin kone
den underholdende finale i violikoncerten 
som ”en Slags halvsød, halvlystig, ding-
levorn Sats, uden Villie næsten, men 
god og indtagende som en hjertelig 
smilende Drivert i sine bedste Øjeblikke. 
Synes Du om saadan èn?”, tilføjede han 
selvironisk – en stadig meget drenget 
mand på 46 år.

Johannes Brahms: 
Symfoni nr. 1

Det blev en hård fødsel. 14 år tog det, 
selv om alle vidste, at Brahms var som 
skabt til at skrive en symfoni. Han var i 
en ganske ung alder blevet udråbt af sin 
mentor, komponisten Robert Schumann, 
som fornyeren af den klassiske musik i 
Tyskland. Desværre fik Brahms voldsom 
præstationsangst af den profeti, og især 
symfonigenren skubbede han foran sig, 
så godt han kunne.

Der kom også pres fra andre sider. 
“Ingen ved, hvad det vil sige at have 
hans skridt bag sig,” sagde Brahms – og 
med ”han” hentydede Brahms ikke til sin 
mentor, men til den afdøde Beethoven 
og hans enorme livsværk. Beethoven 
havde med sin sidste Symfoni nr. 9 
revolutioneret musikken endnu engang 
ved at tilføje kor og sangsolister til en 

finale, der forvandlede hele genren. 
Kunne man overhovedet skrive flere 
symfonier efter dette?

Brahms valgte i 1862 at se udfordrin-
gen direkte i øjnene. Hans 1. symfoni er 
i c-mol, samme toneart som Beethoven 
brugte i sine mest stridbare værker, 
bl.a. Symfoni nr. 5, Skæbnesymfonien. 
Han aftalte endda med sin forlægger, 
at symfonien skulle have opusnummer 
68, når den engang blev færdig, så den 
kunne ’efterfølge’ Skæbnesymfonien, 
der var Beethovens opus 67.

Brahms’ 1. symfoni er tragisk i sin grund-
stemning. Den bevæger sig fra mørket 
mod lyset, fra mol til dur, ligesom hos 
Beethoven. Der må kæmpes hårdt for at 
udvikle sig væk fra indledningens vold-
somme ophobning af uro og spændinger. 
Oven på det kommer andensatsen som 
en befrielse, og en paradisisk fred sæn-
ker sig over musikken. Freden fortsætter 
i tredjesatsen, et vidunderligt intermezzo 
med et skær af folkemusik over sig, som 
indledes kærligt af træblæserne klarinet, 
fagot, obo og fløjte.

Der var også andre mørke sider i Brahms’ 
liv end skyggen fra Beethoven. Brahms 
havde i mange år været dybt betaget 
af Robert Schumanns kone, Clara Schu-
mann, som også var komponist og en 
af tidens førende pianister. Efter Robert 
Schumanns tragiske endeligt på en 
anstalt for sindslidende i 1856 blev fø-
lelserne mellem Brahms og Clara svære 
at styre. Årelange korrespondancer og 

Carl Nielsen komponerede senere en 

fløjtekoncert og en klarinetkoncert.
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tætte møder endte dog med, at Brahms 
trak sig. Han forblev ugift hele livet.

Første tegn på et nyt forbindelses-
grundlag til Clara Schumann kom, 
da Brahms i 1868 sendte hende et 
musikalsk fødselsdagskort fra sin som-
merferie i bjergene. Et lille hornsignal 
med en tilføjet poetisk tekst: ”Højt fra 
bjerget og dybt fra dalen sender jeg dig 
tusinde hilsener.” Denne melodi bruger 
Brahms til forløsning af symfoniens 
spændinger. Temaet bryder igennem 
som en skøn åbenbaring 2-3 minutter 
inde i sidstesatsen. 

Herfra lysner det, og Brahms styrer 
symfonien i fortrøstningsfuld havn med 
en fremadskridende, positiv hymne-
melodi. Det er endnu et tydeligt nik til 

Beethoven, der sluttede sin 9. symfoni 
af med hymnen Ode an die Freude. 
Er der ikke et melodisk sammenfald 
mellem de to hymner?

Efter uropførelsen i 1876 kaldte 
dirigenten Hans von Bülow ligefrem 
Brahms’ nye symfoni for ”Beethovens 
10.”. Brahms havde overvundet den 
store hurdle og med sit geniale værk 
løst opgaven til perfektion. Musikken 
udspringer af fortiden, men peger 
samtidig ud i fremtiden – og den sidste 
symfoni var altså endnu ikke skrevet.

Jens Cornelius

Efter Brahms blev færdig med sin 1. symfoni, 

skrev han tre symfonier til på få år.

DE LA PARRA & SJOSTAKOVITJ

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk

Den mexicanske dirigent Alondra de la Parra fik  
DR Koncerthuset til at koge i sidste sæson.  
Nu er hun tilbage sammen med den russisk- 
amerikanske klavervirtuos Kirill Gerstein.  
På programmet er Sjostakovitjs vilde og  
energiske Symfoni nr. 6 og Thomas Larchers  
helt nye klaverkoncert.

18. NOV KL. 19.30
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Violin 1
Christina Åstrand
Johannes Søe Hansen
Sophia Bæk
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Anja Zelianodjevo
Johanna Qvamme
Kern Westerberg
Erik-Theodor Danciu
Johan Amandus Lind
Austin Lee Hansen
Alexander Brian Chiu
Idinna Lützhøft

Violin 2
Gunvor Sihm
Monika Malmquist
Vladimir Yosifov
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Marianne Bindel
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Jonida Luisa Tafilaj
Christian Ellegaard
Ida Balslev
Peter Andreas Nielsen
Djumash Poulsen

Bratsch
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Magda Stevensson
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Stine Hasbirk Brandt
Katarzyna Bugala
Alexander Butz
Benedikte Artved
Naja Helmer

Cello
Henrik Dam Thomsen
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Peter Morrison
Louisa Schwab
Chul-Geun Park
Cansin Kara
Jacob La Cour

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

Obo
Eva Steinaa
Ulrich Trier Ortmann

Klarinet
Pedro Franco Lopez
Klaus Tönshoff

Fagot
Riccardo Terzo 
Britta Cortabarria 
Dorte Bennike 

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Aurora Sæterhaug Bye
Dominika Piwkowska
Henning Hansen
Jakob Arnholtz

Trompet
Michael Frank Møller
Karl Husum

Basun
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Pauker
Nicola Carrara

DR Symfoniorkestret

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

Produktionsleder — Jakob Helmer Mørck

Lydproducer — Bernhard Güttler

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


