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DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Stanislav Kochanovsky 
Dirigent

Johan Dalene
Violin

Torsdag 12. januar 2023 kl. 19.30
Fredag 13. januar 2023 kl. 19.30

Torsdagskoncerten sendes direkte 

i P2 Koncerten og kan også høres 

i DR LYD. 

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Esben Tange
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Program

Claude Debussy (1862-1918)
Prélude a l’apres-midi d’un Faune (1894)

’Forspil til en fauns eftermiddag’

        ca. 11’

Jean Sibelius (1865-1957)
Violinkoncert, d-mol, opus 47 (1904-05)

I – Allegro moderato
II – Adagio di molto 

III – Allegro, ma non tanto

        ca. 38´

Pause (30’) ca. kl. 20.25 

Igor Stravinskij (1882-1971)
Le sacre du printemps  (1913, rev. 1947)

‘Vårofferet’

I – Tilbedelse af jorden
Introduktion – Forårsvarslerne: De unge pigers danse –Bortførelsesleg – 

Forårsrunddanse – De rivaliserende stammers lege – 
Vismandens procession – Tilbedelse af jorden – Dans til jorden

II – Offeret
Introduktion – De unge kvinders gådefulde runddans –

Forherligelse af den udvalgte jomfru – 
Fremmanen af forfædrene – Forfædrenes rituelle handling –

Offerdans (den udvalgte)

        ca. 35´
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Dirigenten Stanislav Kochanovsky, 
født 1981 i Skt. Petersborg, er blevet 
en meget populær gæstedirigent hos 
DR Symfoniorkestret. Han optrådte her 
første gang for tre år siden, og hans 
koncerter med orkestret har været 
virkelig medrivende. 

”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.” 

Stanislav Kochanovskys karriere har 
udviklet sig meget hurtigt de seneste 
år, og han rejser travlt rundt mellem 
mange af verdens bedste orkestre. Han 
dirigerer ofte hos bl.a. Orchestre de 
Paris, Philharmonia Orkestret i London 
og Santa Cecilia Akademiets Orkester i 
Rom. Til foråret skal han for første gang 
dirigere National Symphony Orchestra i 
Washington.
 

Johan Dalene er det største nordiske 
violintalent i mange år, og i aften optræ-
der han for første gang i Koncerthuset. 

Han er født i Norrköping af svensk-
norske musikerforældre og har allerede 
slået sit navn fast som en af tidens mest 
spændende unge musikere. I 2019 
vandt han Carl Nielsen Konkurrencen i 
Odense, og hans indspilning af violin-
koncerterne af Carl Nielsen og Sibelius, 
der udkom i foråret, har fået forrygende 
anmeldelser.

Johan Dalene debuterede som solist, 
da han var syv år. I dag, hvor han er 
22 år, har han allerede optrådt med 
verdensorkestre som San Francisco 
Symfonikerne og Tjekkisk Filharmoniske 
Orkester og været solist ved The Proms 
i London. 

Det er dog ikke kun de glamourøse 
orkesterkoncerter, der fylder hans 
kalender, for han er en ivrig kammer-
musiker og kan ofte opleves i Danmark 
ved forskellige festivaler.

Stanislav Kochanovsky 
& Johan Dalene

FOTO: EVGENY EVTYUKHOV FOTO: MATS BÄCKER
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Lige siden DR blev grundlagt i 1925, 
har DR Symfoniorkestret bragt den 
symfoniske musik ud til publikum, lyt-
tere og seere i hele landet. Samtidig er 
orkestret blevet en vigtig repræsentant 
for dansk musik i udlandet gennem tur-
néer og medieproduktioner, som har 
vundet international genklang.

DR Symfoniorkestrets chefdirigent 
har siden 2016 været den anerkendte 
italienske dirigent Fabio Luisi, som 
har stået i spidsen for turnéer til Kina, 
Japan og USA med bl.a. dansk musik på 
programmet. 

DR Symfoniorkestret har altid været tæt 
forbundet med den danske musik og 
har haft frugtbare samarbejder med en 
lang række danske komponister som 
Vagn Holmboe, Herman D. Koppel, Per 
Nørgård, Hans Abrahamsen og Bent 
Sørensen. Hver sæson samarbejder 
orkestret med nulevende komponister 
for at være med til at udvikle og forny 
orkestermusikken, og for at give kom-
ponisterne mulighed for at skrive i det 

store orkesterformat. Denne sæson 
byder på uropførelser og førsteopførel-
ser af bl.a. Rune Glerup, Line Tjørnhøj, 
Bechara El-Khoury, Li-Ying Wu og Hans 
Abrahamsen, alle bestilt af DR Symfoni-
orkestret. Samtidig favner orkestret 
hele det rige, symfoniske repertoire 
fra forskellige klassiske og romantiske 
traditioner op til vores egen tid.

Som medieorkester spiller DR Symfoni-
orkestret ikke bare for de 100.000 
koncertgæster, som hver sæson oplever 
orkestret live i DR Koncerthuset eller 
på turné. Mere end 500.000 lyttere og 
seere følger orkestrets koncerter på 
radio, tv og internet, og millioner lytter 
med, når koncerterne transmitteres 
internationalt.

DR Symfoniorkestret 
& Deutsche Grammophon
– DR Symfoniorkestret og Fabio Luisi indspiller 

 alle Carl Nielsens symfonier og solokoncerter 

 for pladeselskabet Deutsche Grammophon.

– Første album udkom digitalt i oktober, og 

 serien fortsætter med en ny udgivelse hver 

 anden måned frem til sommeren 2023.

– I april 2023 udkommer et fysisk cd-sæt med 

 alle seks symfonier i anledning af koncert-

 serien Nielsen, Nielsen, Nielsen! i DR Koncert-

 huset

DR Symfoniorkestret

FOTO: KIM MATTHÄI LELAND
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Claude Debussy: 
Forspil til en fauns 
eftermiddag  

En faun er halvt menneske, halv gede-
buk. Den har hjemme i skoven, kan 
lide at spille på fløjte og at løbe efter 
smukke nymfer. En varm og verdens-
fjern tilværelse… for faunen findes kun i 
den romerske mytologi.

Drømmen om faunen – og faunens 
drømme – genfinder man i Debussys 
orkesterstykke Forspil til en fauns 
eftermiddag fra 1894. Musikken er 
inspireret af Stéphanes Mallarmés digt 
En fauns eftermiddag fra 1876. Et 
meget nyskabende digt, frit formet og 
helt igennem uvirkeligt. For ingen kan 
vel egentlig sige præcist, hvordan en 
faun har det om eftermiddagen? 

Debussy kunne ikke komme det nær-
mere end disse ord: ”Dette forspil er 
en meget fri illustration af Mallarmés 
smukke digt. En række scener, hvor man 
møder faunens drømme og begær på 
en varm eftermiddag. Træt af jagten på 
de skræmte nymfer og najader falder 
han til sidst i en beruset søvn, hvor han 
omsider kan fuldende sine drømme om 
at besidde alnaturen.”

Hvad Debussy rent faktisk gør i styk-
ket, har man funderet over lige siden. 
Ofte kalder man hans musik for ’impres-
sionistisk’ med en betegnelse fra 
malerkunsten, men det brød Debussy 
sig bestemt ikke om. ”Tåber kalder 

det ’impressionisme’ med den ringest 
mulige anvendelse af ordet”, udtalte 
han vredt. 

Forspil til en fauns eftermiddag er 
meget mere end en løs, personlig 
fornemmelse. Det er et skelsættende 
værk, der ændrede grundlæggende 
musikalske begreber som harmoni, 
form og klang – og revolutionen sker 
allerede i stykkets indledende fløjtesolo. 

Også det sædvanlige krav om fremdrift 
i musikken blev forladt til fordel for et 
nærmest underbevidst tonesprog. Det 
er ikke ensbetydende med, at musikken 
og dens indhold bare sejler afsted. 
Stykket er pertentligt struktureret for at 
undslippe alle udtjente vaner og trætte 
standarder. For Debussys kollega, 
Maurice Ravel, var Forspil til en fauns 
eftermiddag kort og godt ”det eneste 
perfekte stykke musik, der nogensinde 
er skrevet”.

Jean Sibelius: 
Violinkoncert

Som ung mand forsøgte Sibelius at 
blive en berømt violinvirtuos, men 
øvearbejdet gav ham dårlig skulder og 
også dårlige nerver. Det var heldigt for 
os – for nederlaget fik ham til at bruge 
al sin tid på at komponere. De to sider 
af hans person krydser hinanden i hans 
Violinkoncert. Her møder komponisten 
Sibelius sit andet jeg: den violinist, han 
engang var.

Debussy, Sibelius
& Ravel
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Det var en beundrer, der i 1902 fore-
slog Sibelius at komponere en violin-
koncert, og det ramte ham lige i den 
mest følsomme nerve. ”Der er stadig 
noget i mig, som stræber efter at blive 
violinist”, sagde han. Smiger kan være 
den bedste benzin. En anden benzin fik 
Sibelius i form af alkohol, som han på 
dette tidspunkt misbrugte i livstruende 
grad.

I 1904 var hans arbejde med violin-
koncerten nået til et manisk niveau. 
Sibelius’ hårdt prøvede hustru Aino 
skrev i et brev til en bekendt: “Han er 
bogstaveligt talt helt rundt på gulvet. 
Oppe hele natten, spiller vidunderlig 
smukt og kan ikke rive sig løs fra toner-
ne. Han har så mange idéer, at det vir-
ker helt utroligt. Selv om jeg har nydt 
alt dette, lider jeg også under det. En 
kvindes hjerne kan ikke altid udholde en 
kunstners bølgegange, som er så vilde, 
at man bliver bange”.

Det dæmoniske arbejde med instru-
mentet skaber et intenst spændings-
forløb, der på enestående vis springer 
ud af musikkens idéer. Sibelius kaldte 
sin fremgangsmåde ”at smede”, og 
i violinkoncerten træder han virkelig 
frem som en sortekunstner i musikkens 
smedefag. Violinstemmens vildt vir-
tuose indslag vokser naturligt ud af 
stoffet – og vokser sammen med orke-
stret, der hos Sibelius altid har en højst 
speciel natur. Det er dybt skræmmende 
og betagende på samme tid. 

Hos Sibelius er soloviolinen en fri og 
dybt lidenskabelig sjæl, der nægter at 
lade sig binde. Over det mørke, truende 
orkester svæver den som en havørn. 
Dens kig ned fra højderne viser de 
truende farer, og hele førstesatsen er 
et spænd mellem himmel og helvede. I 
andensatsen ser hovedpersonen indad 
for at samle styrke, og i den sidste sats 
når han nye højder af både drama og 
virtuositet: Den er en sindsoprivende 
gang delirium, som med dødsforagt går 
bersærkergang på klippens kant.

Igor Stravinskij: 
Le sacre du printemps

Uropførelsen af balletten Le sacre du 
printemps (Vårofferet) i Paris 1913 er 
en legendarisk stund i musikhistorien. 
Stravinskijs revolutionerende og totalt 
ukonventionelle musik fik publikum i 
salen til at udvandre, og dem, der for-
blev i salen, begyndte at slås og kaste 
med stolene. Imens stod Stravinskij 
ude i kulissen og forsøgte at råbe til 
balletdanserne, der havde svært ved at 
tælle taktslagene i musikkens skæve 
rytmer. 

Også ballettens koreografi var chokeren-
de. I stedet for ballerinaer i tylskørt 
optrådte danserne i groft russisk 
bondetøj med abstrakte mønstre på. 
Kvinderne med pandebånd og lange 
fletninger, mændene med store fuld-
skæg. Den sædvanlige elegance var 
erstattet af rå kropslighed. ”Scenen var 
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fuld af groteske skikkelser, der tram-
pede i stedet for at danse og svajede 
frem og tilbage som i et mareridt”, skrev 
en parisisk anmelder. 

Le sacre du printemps beskriver et 
hedensk ritual fra Ruslands oldtid. En 
frugtbarhedsceremoni, der skal sikre 
menneskets overlevelse. De gamle 
shamaner går forrest i ritualet og til-
beder jorden, for det guddommelige er 
i jorden, ikke i himlen. Spændingen over 
den nye årstid er ekstatisk – også fordi, 
der skal ofres et menneske.

I ballettens anden del danser de unge 
kvinder i trance, indtil en af dem udpe-
ges af shamanerne til at være våroffe-
ret. Hende, der skal dø, for at de andre 
kan leve. Sjælene af de afdøde forfædre 

bliver manet frem, og pigens dødedans 
begynder. Dansen vokser i intensitet og 
ekstase, indtil den unge kvinde falder 
død om. Forårets gud har fået sit offer.

Der er ingen morale i den historie. Det 
ukristelige og nådesløse dominerer fra 
start til slut. Og Stravinskijs musik er 
fyldt med alt det, der før var forbudt 
i musikken: Akkorderne snerrer og 
skramler, instrumenterne spiller i de 
forvrængende yderområder af deres 
registre. Melodierne splittes ad i små-
stykker. Orkestret klinger dyrisk, dumpt 
og skingert. Og gennem det hele går 
rytmer, der spjætter og dunker, så det 
indre urmenneske kaldes frem. 

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
Bartosz Skibinski
Jan Leif Rohard
Johannes Søe Hansen
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Anja Zelianodjevo
Kern Westerberg
Alexander Brian Chiu
Johan Amandus Lind
Harriet Wheeler

Violin 2
Teresa La Cour
Gunvor Sihm
Djumash Poulsen
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Marianne Bindel
Amalie Kjældgaard Kristensen
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Christian Ellegaard
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Ida Balslev
Vladimir Yosifov
Austin Lee Hansen

Bratsch
Eivind Ringstad 
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Kei Tojo
Gunnar Lychou
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Alexander Butz

Magda Stevensson 
Benedikte Artved
Emilia Wareborn
Eva Katrine Dalsgaard

Cello
Henrik Dam Thomsen
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Johan Krarup
Peter Morrison
Louisa Schwab 
Richard Krug
Cansin Kara
Jacob La Cour
Marie Louise Lind

Bas
Joel Gonzalez
Einars Everss
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Nicholas Franco
Thoralf Strandli Pedersen
Mathilde Qvist

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani
Elizabeth Salerno

Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller
Anna Sofia Pereira Bennike

Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez
Klaus Tönshoff
Søren Elbo
Thomas Lund Jensen 

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike
Britta Cortabarria
Alexander G. Hansen-Schwartz

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Aurora Sæterhaug Bye
Dominika Piwkowska
Oskar Lejonclou
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
Einar Öhman
Martin Mårtensson

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen
Kristian Noe

Basun
Marek Adam Stolarczyk
Askil Okkenhaug
Martha Eikemo Andersen
Martin Hultkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland
Magnus Vangsnes Bjørgo

Harpe
Zachary James Hatcher
Steaphanaidh Chaimbeul

Slagtøj
Jakob Weber Egholm
Mads Hebsgaard Andersen
Oliver Kragelund
Patrick Raab

Pauker
René Felix Mathiesen
Nicola Carrara

DR Symfoniorkestret

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

Mærk wienervalsens hvirvlende rytme som den røde tråd i værker af 
Ravel og Richard Strauss, der folder valsen ud i største format. Aftenens 
solist er den brillante pianist Kirill Gerstein, som for første gang i 
Skandinavien spiller den nye, raffinerede klaverkoncert af komponisten 
Thomas Larcher.

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

23. & 24. feb. ‘23 kl. 19.30
Koncertsalen
Dirigent: Petr Popelka

Popelka & 
Strauss
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Chef for DR Koncerthuset, Den Levende Musik og P2 — Kim Bohr

Chef for DR Symfoniorkestret udvikling og drift — Jakob Holtze

Repertoirechef — Tatjana Kandel

Produktionstilrettelægger — Karen Skriver Zarganis

Produktionsledere — Morten Danvad, Anne Dueholm Jacobsen  

Lydproducer — Eskild Skovbakke Winding

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 

FONDATION CARIS 

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


