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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

Jukka-Pekka Saraste
Dirigent

Torsdag 7. oktober 2021 kl. 19.30

kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Mathias Hammer
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Program

Anton Bruckner (1824-96)
 Symfoni nr. 8, c-mol (1887-90), Robert Haas’ version

I – Allegro moderato
II – Scherzo: Allegro moderato – Trio: Langsam

III – Adagio: Feierlich langsam, doch nicht schleppend
IV – Finale: Feierlich, nicht schnell

        ca. 1 time og 15 min.

Der er ikke pause i koncerten

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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Jukka-Pekka Saraste
& DR Symfoniorkestret

Jukka-Pekka Saraste fra Finland 
er en af Nordens mest berømte 
dirigenter. Han har været chefdirigent 
for Finlands Radiosymfoniorkester, 
Toronto Symfoniorkester, Kölns 
Radiosymfoniorkester, Det Skotske 
Kammerorkester og for Oslo 
Filharmonikerne, hvor han i dag er 
æresdirigent. 

Jukka-Pekka Saraste er født i 1956. 
Han begyndte karrieren som violinist i 
Finlands Radiosymfoniorkester og var 
medstifter af ensemblet Avanti, der 
specialiserer sig i ny musik. Saraste er 
stadig en stor forkæmper for moderne 
musik og har uropført utallige nye 
værker.   

Blandt hans mange indspilninger 
er Bruckners 8. symfoni samt alle 
symfonier af Beethoven, indspillet med 
Kölns Radiosymfoniorkester. I august 
måned indspillede Jukka-Pekka Saraste 
for første gang et album sammen med 
DR Symfoniorkestret. Det indeholder 
værker af Bent Sørensen og udkommer 
til næste år.

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 inter-
net. De klassiske Torsdagskoncerter 
følges hver sæson af 500.000 lyttere 
og seere på radio, TV og internet, og 
millioner lytter med, når koncerterne 
transmitteres internationalt via EBU.
 
DR Symfoniorkestrets chefdirigent har 
siden 2016 været den internationalt 
anerkendte italienske dirigent Fabio 
Luisi, som foreløbig har forlænget sin 
kontrakt frem til 2026. 

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: FELIX BROEDE FOTO: KIM LELAND
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Der er ikke mange symfonier, der 
kan udfylde en hel koncert alene. 
Bruckners 8. symfoni kan, og det er 
faktisk sjældent, man forsøger at 
programsætte den sammen med 
noget andet værk. Symfoniens brede 
former og lange linjer kræver så stor 
koncentration af medvirkende og 
publikum, at hele potentialet kan 
bruges op i dette ene stykke musik.

Bruckners symfonier er generelt meget 
lange, og nr. 8 er den længste af dem 
alle. At lytte til den er som at opleve en 
katedral skyde op af jorden. Den åbner 
sine døre og lukker os ind i sin vælde. 
Søjler og buer stræber mod himmelen 
og holder spændingerne i ave, mens de 
skaber et stort, indvendigt rum, man 
næsten kan fortabe sig i. 

Ligesom gotikkens himmelstræbende 
domkirker når Bruckner et ekstremt 
resultat inden for sin valgte form. 
Faktisk til grænsen for hvor stor en 
symfoni i fire satser kan være. Og 
formatet er en vigtig pointe, for både 
Bruckner og de gamle katedral-
arkitekter vil understrege menneskets 
lidenhed i forhold til de himmelske 
størrelser, der er målet for deres værk. 

Symfonien er altså rumlig musik. Men 
man kan også sammenligne dens store 
tidsspand med en vandring ud i ukendt 
land. Vejen går op af bjergskråninger og 
ned i dale med dybe søer. Man oplever 
sol, mørke og vildnis, og målet kan være 
faretruende tæt ved at forsvinde. Desto 

større er triumfen, når fuldendelsen 
kommer i sigte.

Storværk i fire satser
Det er så godt som umuligt at fange alle 
symfoniens elementer ved en enkelt 
gennemlytning. Og Bruckner hjælper 
ikke til med nemme dagsordener. Det 
er abstrakt musik i største format, 
hvor Bruckner med sit arkitektoniske 
geni opbygger noget stort af små 
bestanddele. 

Klangligt skaber han et meget person-
ligt bud på, hvad orkestret kan udtryk-
ke. Ikke så meget ved myriader af små 
detaljer, som ved at skabe blokke af 
skiftende klangfarver og sætte dem 
overfor hinanden. Bruckner brugte 
aldrig en større orkesterbesætning 
end i denne symfoni. Især de mange 
blæsere giver virkelig stor fylde.

Den mægtige førstesats begynder 
med symfoniens vigtigste tema, der 
urovækkende stiger op af dybet. 
Musikken har endnu ikke fundet sin 
faste grund, men messingblæserne 
markerer et fikspunkt – Bruckner 
kaldte det ”Dødsforkyndelsen”. Som 
sidetema præsenterer violinerne et 
lysere, opadstræbende motiv, og satsen 
vokser intenst. Den forløber med 
store spændingsopbygninger, før den 
dør ud i en klagende og dyster coda. 
”Overgivelsen” kaldte Bruckner det. 
”Som at ligge på sit dødsleje, mens et ur 
på væggen siger tik-tak”.

Bruckner: 
Symfoni nr. 8
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Som sats nummer to vælger Bruckner 
en hurtig Scherzo. Det er en højst 
original sats, hvor stoffet er reduceret 
til et enkelt lille motiv. Det gentages 
igen og igen og får nye funktioner 
ved at blive rykket rundt i tonearterne 
og orkestreret på nye måder. Faktisk 
lidt på samme måde, som nutidens 
minimalkomponister bruger, men hos 
Bruckner bliver resultatet til overvæl-
dende ’maksimalmusik’. 

Tredjesatsen er en af de længste sat-
ser i nogen symfoni fra 1800-tallet 
overhovedet. Den varer næsten en halv 
time og når religiøst-mystiske højder. En 
søgende, tragisk begyndelse, der skal 
spilles ”højtideligt langsomt”, vokser 
frem i en kæmpestor bue og river et 
ekstatisk forløb med sig. Den lange 
opstigning mod satsens klimaks udgør 
næsten hele sidste halvdel og er noget 
af det mest skælvende i det symfoniske 
repertoire overhovedet.

Fjerde sats, den vældig finale, ender 
med en syntese af symfoniens vigtigste 
motiver. Vejen dertil er dog lang og 
krævende, og satsen afbrydes under-
vejs, som det ofte sker hos Bruckner. 
Ikke på grund af usikkerhed, men 
fordi afbrydelserne akkumulerer en 
enorm energi, der bruges til at tårne 
musikken op. Ved slutningen nås målet i 
skinnende C-dur, og Bruckner sammen-
sætter hovedtemaerne fra hver sats 
til et overvældende, kontrapunktisk 
klimaks.

Den endelige anerkendelse
Den orkestrale virkning af Bruckners 
Symfoni nr. 8 er fantastisk, og det sam- 
me er hans overvindelse af de rugen-
de tanker, der har farvet symfonien 
indtil den forløsende afslutning. 
Kampen er oprigtig og gælder livet. 
Det forstod publikum ved uropførelsen 
i 1892, og symfonien gav omsider 
Bruckner den højeste kunstneriske 
anerkendelse i Østrig og Tyskland. 

Det blev hans sidste fuldendte symfoni 
– ved sin død efterlod han sig Symfoni 
nr. 9, hvor sidste sats endnu manglede. 

I modsætning til så mange andre store 
komponister fik Bruckner ingen direkte 
efterfølgere. Og få årtier senere begyndte 
det at blegne for den senromantiske 
skole, han havde tilhørt. Så sent som 
i 1960’erne blev Bruckners musik 
betragtet med skepsis her i Norden. 
Først i 1975 blev den 8. symfoni spillet 
ved Torsdagskoncerterne! 

I dag regnes symfonien for et højde-
punkt af romantisk orkestermusik. 
Krævende at lytte til, men når om-
stændighederne og de medvirkende 
er de rette, åbner den sig i de kosmiske 
visioner, som Bruckners verdensbillede 
bestod af.

Efterbyrd
Bruckner arbejdede møjsommeligt 
med sine symfonier, og da værkerne 
altid er meget omfangsrige, er hans 
manuskripter det også. Flere af hans 
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bekendte kom gerne med ændrings-
forslag, og ofte tog Bruckner kritikken 
til sig i sin perfektionistiske jagt på 
det fuldendte kunstværk. Derfor blev 
mange af hans værker revideret, nogle 
af dem flere gange, og derfor eksisterer 
symfonierne i flere varianter. 

At finde frem til, hvad der var Bruckners 
sidste ord om musikkens udformning, 
er kompliceret. Hvad angår Symfoni 
nr. 8 lavede han to udgaver. Den første 
var færdig i 1887, men blev så hårdt 
kritiseret af dirigenten Hermann Levi, 
at Bruckner brød fuldstændig sammen. 
Tre år senere, i 1890, var den næste 
version klar, stærkt omarbejdet. I den 
udgave blev symfonien uropført, men i 
den trykte udgave fra 1892 dog med 
yderligere ændringer af dirigenten 
Joseph Schalk.
 
Også i tilfældet med Symfoni nr. 8 er 
der derfor flere valgmuligheder. Hvilken 
version er den ’rigtige’? Eller bare 
den ’bedste’? Det er der intet facit til. 
Aftenens dirigent, Jukka-Pekka Saraste, 
foretrækker den løsning, musikforskeren 
Robert Haas lavede i 1939, hvor han 
har skabt en mellemløsning af de to 
versioner fra 1887 og 1890. Samme 
version foretrækkes af mange andre 
dirigenter, bl.a. Daniel Barenboim, 
og den blev også spillet af afdøde 
mesterdirigenter som Pierre Boulez og 
Herbert von Karajan.

Jens Cornelius
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Violin 1
Soo-Jin Hong
Christina Åstrand

Tine Rudloff
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah Jillian McClelland
Sophia Bæk
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Kern Westerberg
Johan Amandus Lind
Austin Lee Hansen
Øssur Bæk
Alexander Brian Chiu

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

Bratsch
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Katrine Reinhold Bundgaard
Alexander Butz
Magda Stevensson
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen

Katarzyna Bugala
Benedikte Artved
Emilia Wareborn
Naja Helmer

Cello
Soo-Kyung Hong
Richard Krug
Johan Krarup
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Peter Morrison
Chul-Geun Park
Cansin Kara
Jacob La Cour

Kontrabas
Joel Gonzalez
Einars Everss
Henrik Schou Kristensen
Michael Rossander 
Dabelsteen
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen
Mathilde Qvist
Piotr Dubajko

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Mikael Beier

Obo
Eva Steinaa
Theophile Pierre Florent Hartz
Ulrich Trier Ortmann

Klarinet
Johnny Teyssier
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Guilhaume Santana
Dorte Bennike
Magnus Kongsmo Karlsen

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Oskar Lejonklo
Dominika Piwkowska
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
Aurora Sæterhaug Bye
Ola Nilsson
Nicolai Sell
Constantin Glaner

Trompet
Michael Frank Møller
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher
Berit Spælling
Nina Schlemm

Pauker
René Felix Mathiesen

Slagtøj
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara

DR Symfoniorkestret

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

Sabine Bretschneider-Jochumsen
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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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Musikken fra de største  
Hollywood-film danner  

et episk centrum for  
koncerten – fra de store  
dramaer over kærlighed  

og jalousi til de vildeste rejser  
og hurtigste biler – krydret med  

et enkelt mord (eller to). Aftenen byder  
også på en helt særlig afdeling dedikeret  

til den bedste musik fra de ikoniske Oscars.

 

Køb billetter på drkoncerthuset.dk

KONCERTSALEN 20. & 21. MAJ KL. 20  
Glæd dig til en glamourøs aften med DR Symfoniorkestret og vært Ane Cortzen, 

som byder på filmmusikalske lækkerbiskner.  
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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. 

Musikken fra de største  
Hollywood-film danner  

et episk centrum for  
koncerten – fra de store  
dramaer over kærlighed  

og jalousi til de vildeste rejser  
og hurtigste biler – krydret med  

et enkelt mord (eller to). Aftenen byder  
også på en helt særlig afdeling dedikeret  

til den bedste musik fra de ikoniske Oscars.

 

Køb billetter på drkoncerthuset.dk

KONCERTSALEN 20. & 21. MAJ KL. 20  
Glæd dig til en glamourøs aften med DR Symfoniorkestret og vært Ane Cortzen, 

som byder på filmmusikalske lækkerbiskner.  
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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 — 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


