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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

Manfred Honeck
Dirigent

María Dueñas 
Violin

Torsdag 4. november 2021 kl. 19.30
Fredag 5. november 2021 kl. 19.30

kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Mathias Hammer
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Program

Max Bruch (1838-1920)
 Violinkoncert nr. 1, g-mol, opus 26 (1866-67)

I – Vorspiel: Allegro moderato
II – Adagio

III – Finale: Allegro energico

    ca. 25’

Pause (30’) ca. kl. 20.00

Gustav Mahler (1860-1911)
Symfoni nr. 1, D-dur, ’Titan’ (1884-88)

I – Langsam. Schleppend. – Immer sehr gemächlich
II – Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell

III – Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
IV – Stürmisch bewegt

    ca. 53´

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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Manfred Honeck
& María Dueñas

Den østrigske dirigent Manfred Honeck 
har siden 2008 været chefdirigent for 
Pittsburgh Symfoniorkester i USA, som 
han har løftet op i verdenseliten. Blandt 
deres mange indspilninger er Mahlers 
symfonier nr. 1, 3, 4 og 5.

Manfred Honeck begyndte sin musi-
kerkarriere som bratschist hos Wiener 
Filharmonikerne. I 1991 fik han sin 
første dirigentstilling ved Zürich Ope-
raen, og siden blev han chefdirigent for 
Sveriges Radios Symfoniorkester og for 
Statsoperaen i Stuttgart. 

Som gæstedirigent optræder 63-årige 
Manfred Honeck med verdens førende 
orkestre – ikke mindst sit eget gamle 
orkester, Wiener Filharmonikerne – og 
han har lige siden 1990’erne været en 
af de mest yndede gæstedirigenter hos 
DR Symfoniorkestret. På trods af sin 
verdensomspændende karriere og al 
virakken bor han stadig på sin fødeegn i 
en lille østrigsk by.

María Dueñas fra Spanien er bare 18 
år, men ejer allerede den blanding af 
virtuositet og magisk udtryksfuldhed, 
der kendetegner en stjernemusiker. Hun 
voksede op til lyden af sine forældres 
pladesamling med store violinister som 
Jascha Heifetz og David Oistrakh. Som 
femårig begyndte hun selv at spille, og i 
2014 flyttede hele familien til Wien, for 
at hun kunne studere hos den kendte 
violinpædagog Boris Kuschnir.

I år blev María Dueñas vinder af Menu-
hin Violinkonkurrencen, og hendes 
koncertkalender er nu propfuld: Hun 
kommer lige fra en koncert i Salzburg, 
skal videre til Oslo og London, og deref-
ter til Pittsburgh for igen at spille med 
dirigenten Manfred Honeck. 

Til maj skal hun sammen med dirigen-
ten Gustavo Dudamel og Los Angeles 
Filharmonikeren uropføre en ny violin-
koncert af den mexicanske komponist 
Gabriela Ortiz.

FOTO: GEORGE LANGE FOTO: TAM LAN TRUONG
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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.

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 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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Max Bruch: 
Violinkoncert nr. 1

Den tyske komponist Max Bruch 
oplevede enorm succes med sin Vio-
linkoncert nr. 1, der gjorde ham til et af 
sin tids allerstørste musiknavne. Han 
komponerede også mængder af andre 
orkesterværker, operaer, kammermusik, 
kormusik og sange, men ingen af hans 
værker har kunnet måle sig i popularitet 
med netop dén violinkoncert.

Det er især den langsomme sats, der 
med sin strøm af gribende melodier 
har gjort Bruchs Violinkoncert nr. 1 så 
populær. Og det er fuldt fortjent – det er 
en udødelig sats! Bruch ville bare også 
gerne anerkendes for andet end gode 
melodier. Den smittende, flydende musik 
kom nemlig bestemt ikke af sig selv, men 
krævede stor kunstfærdighed at skabe. 

Bruchs gav sin Violinkoncert nr. 1 en 
personlig udformning for at understøtte 
musikkens særlige, lyriske indhold. 
Førstesatsen, der normalt er den mest 
vægtige i en koncert, er her forvandlet 
til et Vorspiel, præget af mørke temaer 
i folketone. Bruch bruger satsen som en 
lang introduktion, der uden pause glider 
direkte videre til den berømte andensats. 
Det er dén, der er violinkoncertens hjerte. 

Andensatsen er i dur, hvor tre temaer 
fortæller om længsel og kærlighed 
– så smukt som en drøm. Undervejs 
udsmykker violinen temaerne med 
elegante forsiringer, så det lyriske og 

sangbare forstærkes. Max Bruch opfat-
tede vokalmusik som den højeste af alle 
musikalske udtryksformer, og i denne 
sats lader han virkelig violinen og orke-
stret synge. 

Finalen er i ’sigøjnerstil’, som man 
elskede på Bruchs tid. Det minder ikke 
ret meget om romaernes egen musik, 
men er en kunstskabt stil med hurtige 
rytmer, temperament og brillante 
effekter. Bruch sætter soloviolinen til 
at spille hovedtemaet med virtuose 
dobbeltgreb for at vise solistens kontrol 
over sit instrument. Samtidig er den 
energiske og målrettede finale en sejr 
over de melankolske, bløde stemninger, 
der prægede de to første satser.

Max Bruch blev 82 år og levede helt 
til 1920. I sit lange liv holdt han fast i 
sine musikalske idealer, og som gammel 
mand så han med foragt på tidens 
nye musik. Sin yngre kollega Richard 
Strauss kaldte han i ren Kaptajn Had-
dock-stil for ”en musikalsk socialdemo-
krat”! Bruchs konservatisme gav ham i 
nyere tid et popularitetsdyk, men i dag 
er hans suverænt udformede musik 
kraftigt på vej tilbage, især i Tyskland. 
Prøv selv at gå på opdagelse i hans 
mange skønne værker!

Max Bruch komponerede også to violin-

koncerter til – og flere andre værker for solist 

og orkester.

Bruch
& Mahler
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Gustav Mahler: 
Symfoni nr. 1 

De første gange, Mahler dirigerede 
sin Symfoni nr. 1, havde han givet den 
titlen Titan. Det hentydede til en roman 
med samme titel, skrevet af forfatteren 
Jean Paul. I romanen må hovedperso-
nen kæmpe med både ydre og indre 
modstand, før han når sit mål. Samme 
slags kampe kan man følge i symfonien, 
inden opgøret med de mørke kræfter til 
slut ender i sejr. 

En titan er en kæmpe fra den græske 
mytologi. En skabning langt udover det 
normale. Mahler fortalte ikke, om han 
selv var ’titanen’ i symfonien, men det 
kunne godt være tilfældet, for han ind-
lægger henvisninger til sig selv i løbet af 
symfonien. Flere steder citerer han sine 
egne sange, f.eks. i 1. sats, der er præget 
af sangen Ging heut’ Morgen übers Feld 
(Jeg gik i morges ud over marken), som 
han havde skrevet nogle år tidligere og 
tilegnet en kvinde, han var stormende 
forelsket i. Melodien er altså Mahlers 
minde om en lykkelig fortid. 

Symfonien er udformet som en krono-
logisk ’livsfortælling’ med op- og ned-
ture. Musikkens begyndelse kunne 
være naturens opvågnen, selve livets 
begyndelse. En magisk indledning, hvor 
Mahler lader strygerne spille hårfine 
flageoletter (overtoner), mens fugle-
stemmer vågner, og hvor trompeter 
skjult i det fjerne signalerer, at lyset og 
livsgnisten tændes.

2. satsen er i en grovkornet folkemu-
sikstil, der kan tolkes som et billede på 
ungdommens iver. Mahler kaldte på et 
tidspunkt satsen ”For fulde sejl”. Ener-
gien er uforbeholden – og indstillingen 
temmelig naiv.

I 3. sats er der derimod indtrådt en krise, 
og menneskets hektiske liv er blevet 
afbrudt. Begravelsen foregår til tonerne 
af en bitter, ironisk sørgemarch. Mahler 
fik idéen til tredjesatsens sørgemarch fra 
en tegning i en børnebog, hvor skovens 
dyr laver et begravelsesoptog for en død 
jæger. Det absurde billede overfører han 
til symfonien ved at bruge børnesangen 

MORITZ VON SCHWIND: WIE DIE THIERE DEN JÄGER BEGRABEN (TRÆSNIT, 1850) 
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Mester Jakob med vrangen vendt ud. 
Den muntre melodi spilles ikke i dur, 
men i sørgelig og langsom mol, og det 
er en kontrabas, et af orkestrets mindst 
egnede soloinstrumenter, der fører an, 
ledsaget af dystre begravelsespauker.
Fra denne ironiske undergang går 
Mahler uden satspause videre til 4. sats, 
symfoniens finale, hvor helten må kæm-
pe for livet og evigheden. “Fra Helvede 
til Paradis” kaldte Mahler oprindelig 
denne finalesats, som er ”et brat udbrud 
af fortvivlelse fra et dybt såret hjerte”. 
Indledningens bratte udbrud kommer 
som et chok hver gang, man hører det! 

Undervejs i den titaniske sats citerer 
Mahler både Wagners opera Parsifal og 
Liszts Dante-symfoni, to af den tyske 
romantiks mest ambitiøse værker, for 
at understrege hvilke højder, man her 
befinder sig i. Men alt det gik fuldstæn-
dig hen over hovedet på publikum ved 
uropførelsen i Budapest i 1889. Der 
blev buhet fra salen, og anmelderne 
kaldte musikken bizar og kakofonisk. 
”Man mente, at Mahler vanærede selve 
den hellige symfonigenre”, fortæller 
aftenens dirigent, Manfred Honeck.

I dag har man for længst fået øje for 
intensiteten i de mange tvetydighe-
der, hvor det tragiske og det ironiske 
står side om side. F.eks. i 3. sats, hvor 
sørgemarchen afbrydes af et jødisk 
klezmerorkester og derefter af vulgær 
ølstuemusik. Et udtryk for den splittelse, 
der var så typisk for den jødisk-fødte 
Mahler, både personligt og kunstnerisk. 

Også heltens sejr i finalen er tvetydig. 
Kom triumfen mon for sent? Den form 
for selvmodsigelse er med til at gøre 
symfonien moderne i vores ører. Og det 
er blandt andet disse splittede træk ved 
Mahlers musik, der har gjort ham til en af 
vore dages mest populære symfonikere.  

”Man må måbe over, hvor meget nyt og 
revolutionerende, Mahler skaber i sin 1. 
symfoni”, siger aftenens dirigent, Man-
fred Honeck. ”Det havde ingen gjort før 
ham, ikke engang Beethoven.”

Mahler skrev ni symfonier. Han døde halvvejs 

gennem arbejdet med sin 10. symfoni.
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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
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff

Trine Yang Møller
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Anja Zelianodjevo
Johanna Qvamme
Johan Amandus Lind
Øssur Bæk
Alexander Brian Chiu
Idinna Lützhøft

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
Ida Balslev
Djumash Poulsen
Aleksander Kølbel
Rebecka Freij

Bratsch
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Katrine Reinhold Bundgaard
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Stine Hasbirk Brandt

Katarzyna Bugala
Alexander Butz
Magda Stevensson
Benedikte Artved
Naja Helmer

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

Kontrabas
Joel Gonzalez
Henrik Schou Kristensen
Michael Rossander 
Dabelsteen
Ditlev Damkjær
Mads Lundahl Kristensen
Mathilde Qvist
Astor Cortabarria Adde
Matilde Zeeberg

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Theophile Pierre Florent Hartz
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez

Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Guilhaume Santana
Audun Halvorsen
Dorte Bennike

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Einar Öhman 
Dominika Piwkowska
Henning Hansen
Aurora Sæterhaug Bye
Constantin Glaner
Dick Gustavsson
Julie Solevad

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen
Christian Lykke

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher

Pauker
René Felix Mathiesen
Fredrik Ertvaag

Slagtøj
Jakob Weber Egholm
Oliver Kragelund
Alicja Stefania Krajewska

DR Symfoniorkestret

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

Sabine Bretschneider-Jochumsen
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18. NOV KL. 19.30

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.
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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 — 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


