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Koncerten sendes direkte i 

P2 Koncerten og kan genhøres 

i DR LYD

Concerto Copenhagen
Koncertmester: Fredrik From

Violin 1
Fredrik From
Peter Spissky
Jesenka Balic Zunic
Kanerva Juutilainen
Alison Luthmers
Jens Solgaard

Violin 2
Hannah Tibell
Gabriel Bania
Stefanie Barner-Madsen
Hanna Ydmark
Karin Samuelsson

Bratsch
Antina Hugosson
Mikkel Schreiber
Torbjörn Köhl
Rastko Roknic

Cello 
Thomas Pitt
Mime Yamahiro Brinkmann
Gulrim Choi

Kontrabas 
Megan Adie
Hen Goldsobel

Fløjte 
Katy Bircher
Irene Spranger

Obo
Antoine Torunczyk
Nienke van der Meulen 

Fagot 
Jane Gower
Moni Fischaleck

Horn
Emmanuel Frankenberg
Renske Wijma

Trompet
Robert Farley
Christopher Pigram

Slagtøj/pauke 
Patrick Raab

Blokfløjte 
Pernille Petersen

Lars Ulrik Mortensen
Musikalsk leder og cembalo

Stine Rosengren
Vært

Fredag 4. februar 2022 kl. 19.30
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Program

MARC-ANTOINE CHARPENTIER: PRÆLUDIUM FRA TE DEUM

-

ÅRETS INITIATIV 2022: Musikhuset København 
ved Viktor Wennesz 

-

ÅRETS BEGIVENHED 2022: MusicLab
Simon Høffding, RITMO og Den Danske Strygekvartet

-

JURYENS SPECIALPRIS 2022: Marianne Karlberg

-

ÅRETS ALBUM, KLASSISK: Peter Heise: The Song Edition 
Dengang var Gudrun beredt til døden • Da sagde Gullrönd, Gjukes datter 

Francine Vis, mezzosopran; Christian Westergaard, klaver

-

ÅRETS ILDSJÆL 2022: Præsentation og prisoverrækkelse

-

P2 TALENTPRISEN 2022: Michael Germer, violin
ANTONIO VIVALDI: DE FIRE ÅRSTIDER, VINTEREN

Largo • Allegro

Pause (30’) ca. kl. 20.30

P2 KUNSTNER 2022: Concerto Copenhagen & Lars Ulrik Mortensen

JEAN-PHILIPPE RAMEAU: ZEFYRERNES DANS, SUITE
Ouverture • Air andante • Les vents • Air pour Borée • 

Gavottes pour les Heures et les Zéphirs • Rigaudons • Entrée de Polymnie 
-

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: SUITE FRA WATER MUSIC
Ouverture • Adagio e staccato • Allegro • Air • Sarabande • 

Allegro • Andante • Allegro • Alla Hornpipe 
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Velkommen til P2’s musikfest! Efter 
snart to års usikre tider for koncert-
scener verden over, har det været 
os en stor glæde at kunne være det 
stadigt levende og nærværende talerør 
for musikken, og være garanten for 
at verden stadig kan mødes og lade 
sig udfordre og begejstre over toner 
fra vidt forskellige verdener og vidt 
forskellige tidsaldre. 
 
Det vil denne aften også være et strå-
lende eksempel på! Ikke alene er 
Årets P2 Kunstnere det fremragende 
tidlig musik-ensemble, Concerto 
Copenhagen og deres kunstneriske 
leder Lars Ulrik Mortensen, der i årtier 
har åbnet vores forståelse for musik-
kens mange farver og muligheder, og 
som internationalt sætter sig markante 
spor. Et ensemble der heller ikke er 
bange for at give sig i kast med vor 
tids musik, når de inviterer Karl Aage 
Rasmussen ind som huskomponist, eller 
med den tidlige romantik. Lige præcis 
den blanding af passion, intelligens 
og nytænkning, som vi er kommet til 
at forbinde med dette exceptionelle 
ensemble.
 
Det er også P2’s mulighed for at hylde 
den mangfoldighed og ikke mindst 
nysgerrighed, der præger vores danske 
musikliv. Ildsjælene, som hvert år bliver 
hyldet ved indstillinger til prisen af de 
mange mennesker, som de giver et 
utal af lykkelige oplevelser med den 
klassiske musik. De nye talenter, der 
prøver nye veje, eller når videnskaben 

sætter sig for at forstå det fænomen, 
som vi koncertlyttere gennemlever så 
ofte: hvad der egentlig sker i hjernen og 
i kroppen, når vi lytter til musik.
 
Læn jer frem i stolen og nyd en aften i 
musikkens forunderlige og forandrende 
verden, bragt til jer af P2.
 
God fornøjelse. 
 
 
Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset,
Den levende musik & P2

Kære publikum

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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Prismodtagerne ved P2 Prisen 2022
er udvalgt af en fagjury med flg. 
medlemmer:

Benedikte Bové
juryformand & formand for 
P2’s playlisteudvalg 
Esben Tange 
redaktør for P2 Prisen 
Jakob Marstrand 
redaktør for P2 Klassisk Live & EBU 
Tatjana Kandel 
repertoirechef, DR Symfoniorkestret
Thomas Michelsen 
musikredaktør, Politiken 
Nikolaj de Fine Licht 
orkesterchef, Concerto Copenhagen
Ida Riegels 
cellist & Årets Ildsjæl 2020

DR´s brugere har blandt de 
nominerede album valgt vinderen 
af P2 Lytterprisen.

P2´s lyttere har nomineret 
kandidaterne til Årets Ildsjæl.

Fagjuryen har udvalgt de nominerede 
album og har valgt prismodtagerne 
i kategorierne Årets begivenhed, 
Årets initiativ, P2 Talentprisen, Årets 
Ildsjæl, Juryens Specialpris & Årets 
album. Jurymedlem Ida Riegels har ikke 
deltaget i udvælgelsen af Årets album, 
ny klassisk.

P2 Prisens fagjury

Scenevært
Stine Rosengren

Scenevært ved priskoncerten er 
Stine Rosengren, der kan høres hver 
søndag formiddag i programmet
Stines Søndag, hvor hun taler med
aktuelle kulturgæster om glæden ved
klassisk musik. Hun er også en af de 
faste værter i formiddagsprogrammet 
Hej P2.

Stine er selv operasanger og musical-
performer og har desuden mange op-
gaver som scenevært og konferencier 
ved shows og prisuddelinger. 

Stine er uddannet sanger fra Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium i 2003 og 
fagjournalist fra Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole i 2012.FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL



6 P2 PRISEN 2022

Concerto Copenhagen (CoCo) har 
siden de første koncerter i 1991 ud-
viklet sig til at være Skandinaviens 
førende orkester inden for den tidlige 
musik – barokken, klassikken og den 
tidlige romantik. Med kunstnerisk 
leder, dirigent og cembalist Lars Ulrik 
Mortensen i spidsen er CoCo blevet 
identisk med en særlig metodisk 
tilgang til arbejdet med det historiske 
materiale. CoCo forener kunstnerisk 
autenticitet og innovation – gennem 
originale og kompromisløse 
fortolkninger får musikken nyt liv 
og fornyet relevans for et moderne 
publikum. Siden 1999 har samarbejdet
mellem CoCo og Lars Ulrik Mortensen 

ført til en spændende kunstnerisk og 
musikalsk rejse – værdsat og rost af 
publikum og kritikere verden over. Med 
et unikt repertoire, der kombinerer 
velkendt europæisk musik med 
mindre kendte værker af skandinavisk 
oprindelse samt ny musik, markerede 
CoCo sit 30-årsjubilæum i 2021. CoCo 
har den store ære at være udnævnt til 
årets P2 Kunstner 2022.

concertocopenhagen.dk 

P2 Kunstner 2022
Concerto Copenhagen 
& Lars Ulrik Mortensen

Concerto Copenhagen og Lars Ulrik 
Mortensen kan i løbet af året opleves i en ræk-

ke af P2’s programmer, bl.a. i Stines Søndag 

og i P2 Koncerten med transmission af:

- Sturm und Drang-symfonier 

 af Kozeluch, Kraus og Mozart

- Mitridate, opera af Mozart, 

 på Det Kgl. Teater

- Kantater af Johann Sebastian Bach 

- Symfonier af Haydn

- Concerto Copenhagen spiller Lumbye

- Händels Messias med DR Vokalensemblet 

FOTO: MATHIAS LØVGREEN
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Lars Ulrik Mortensen har været aktiv 
som dirigent i 25 år, og i snart 20 år har 
han arbejdet eksklusivt med periode-
instrumenter og original opførelses-
praksis. Han har turneret i det meste af 
verden og spillet med nogle af de mest 
fremtrædende internationale tidlig musik-
ensembler, blandt andre Holland Baroque 
Society, Irish Baroque Orchestra, Neder-
landse Bachvereniging og Collegium 
1704. Han har medvirket på en lang 
række ikoniske indspilninger – udgivet 
på blandt andre Deutsche Grammophon/
Archiv Produktion, ECM, EMI, Naxos 
og cpo. I de tidlige år studerede 
Mortensen på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium og herefter hos 
Trevor Pinnock i London. Mellem 1996 
og 1999 var han professor i cembalo og 
opførelsespraksis på Hochschule für 
Musik i München, og han underviser 
fortsat på prestigefyldte institutioner 
overalt i verden, blandt andre Mozarteum 
Salzburg, Sibeliusakademiet i Helsinki 
og Juilliard School of Music i New York. 

Mortensen har været kunstnerisk leder 
af Concerto Copenhagen siden 1999 
og er i dag indbegrebet af CoCo’s 
kunstneriske, kreative og kulturelle 
identitet. I 2007 modtog han Danmarks 
mest prestigefyldte musikpris, Léonie 
Sonnings Musikpris, og siden har han 
fortsat videreudviklet og forfinet sit 
kunstneriske virke.

FOTO: LESS FOTO

Georg Muffat: 

ARMONICO TRIBUTO 
Concerto Copenhagen 

Lars Ulrik Mortensen 

Berlin Classics

- en kosmopolits musik, en milepæl i europæisk 

instrumentalmusik og en klingende opfordring 

til fredelig sameksistens. 

Udkommer 18. februar.
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Siden december 2019 har en initiativ-
gruppe, oprindeligt bestående af 
Björn Ross, Jesper Lützhøft, Martin 
Malmgreen og Viktor Wennesz, arbejd-
et for at det smukke gamle palæ, 
der i mange år husede Københavns 
Bymuseum, kan ombygges til spille-
sted for klassisk/akustisk musik. 

I positivt samarbejde med politikerne 
på Københavns Rådhus, Kultur- og 
Fritidsforvaltningen, musiklivet og 
ikke mindst Københavns borgere er 
det nu lykkedes at gøre drømmen til 
virkelighed. Huset, som allerede er i 
midlertidig drift, byder velkommen til en 
bred vifte af koncerter og arrangemen-
ter. Palæet står overfor en omfattende 
restaurering som påbegyndes i 2023.

P2 Prisen 2022 for Årets initiativ 
modtages af Viktor Wennesz, formand 
for foreningen Musikhuset København. 

Årets initiativ 2022 
Musikhuset København
ved Viktor Wennesz 

Årets begivenhed 2022 
MusicLab 
Simon Høffding, RITMO og Den Danske Strygekvartet

At spille og lytte til musik forandrer 
vores bevidsthed og øger vores livs-
kvalitet. Ud fra denne tese har forskeren 
Simon Høffding og Den Danske Stryge-
kvartet haft et længere samarbejde, 
der i oktober 2021 kulminerede i kon-
certen MusicLab Copenhagen med 
deltagelse af forskere fra RITMO Centre 
for Interdisciplinary Studies in Rhytm, 

Time and Motion ved Universitet i Oslo. 
Resultaterne indgår nu i et tværfagligt 
forskningsprojekt, der både omhandler 
psykologi, filosofi og en række andre 
fagområder.

Forskerne arbejder på at afdække den 
musikalske fordybelse, følelsen af ’at 
blive bevæget’ samt psykologien og 
fysiologien, der er på spil, når vi ’er 
sammen i musikken’.
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Med sit naturlige musikerskab og sin 
varme sanselige tone har 19-årige 
Michael Germer vundet succes i 
Skandinavien og i Israel. Som 11-årig 
vandt han Talentprisen ved Jacob Gade 
Konkurrencen og begyndte at studere 
hos Sergei Azizian.

Michael har siden studeret i Israel og 
Østrig og vundet flere internationale 
violin konkurrencer. Han har allerede 
optrådt som solist med mange symfoni-
orkestre og har samarbejdet med 
musikere som Nikolaj Szeps-Znaider, 
Marianna Shirinyan, Levon Chillingirian, 
Den Danske Strygekvartet og Trio Con 
Brio. Michael studerer nu i solistklassen 
på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 
hos Nikolaj Szeps-Znaider og spiller på 
en J. B. Guadagnini fra 1765, udlånt af 
Augustinus Fonden.

Opgøret med magtmisbrug, sexisme og 
krænkende adfærd er vigtigt for hele 
den klassiske musikverden i Danmark, 
og det opgør har koncertsanger, under-
viser, musikagent og politiker Marianne 
Karlberg stillet sig i spidsen for. Hendes 
åbne brev om en gennemgribende 
kulturændring og dialog fik opbakning 
fra en lang række sangere og musikere, 

orkestre og ensembler, og det har 
siden ført til konkrete handlinger og 
ændringer. Måske de første grønne 
spirer til en ny kultur, der skal opdyrkes. 

Juryens Specialpris tildeles Marianne 
Karlberg, i håb om at hendes indsats vil 
kaste nærende og styrkende lys af sig, 
så spirerne kan vokse og nye komme 
frem til gavn for det klassiske musikliv 
på alle niveauer og for kommende 
generationer.

P2 Talentprisen 2022
Michael Germer, violin

Juryens Specialpris 2022
Marianne Karlberg
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Årets Ildsjæl 2022 
Nomineret #1 

Årets Ildsjæl 2022 
Nomineret #2 

Riivo Sarapik er uddannet pianist fra 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 
og har desuden studeret multimedie-
design og pædagogik.

Igennem de seneste 10 år har han 
utrætteligt arbejdet, komponeret, 

tegnet og udviklet på et digitalt 
undervisningsmateriale, hvorigennem 
folkeskoleelever og deres lærere kan 
lære og lege i musikkens verden. 
Hjemmesiden nyimusikken.dk når i 
dag ud til tusindvis af folkeskoleelever 
og deres lærere, og består – foruden 
hjemmesiden – af to lærebøger, en film 
og et computerspil, der alt sammen 
motiverer eleverne til at lære noder 
og kaste sig ind i den klassiske musiks 
eventyrlige verden. 

Susanne Olschansky er uddannet 
fagottist ved det Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium.

Slår man ’ildsjæl’ op i ordbogen, vil der 
sikkert engang figurere en fodnote 
med henvisning til netop Susanne 
Olschansky. Listen over Susannes 
engagementer i orkesterprojekter, 

foreninger, musikskoler mv. vil ingen 
ende tage. Blandt andet kan nævnes 
ungdomssymfoniorkesteret NUO, som 
hun var med til at starte og videreføre, 
det samme gjorde hun med Albertslund 
Symfoniorkester, hun er projektleder 
i Kvintoratets talentlinje, og så sætter 
hun med jævne mellemrum vilde 
koncerter i søen, hvor massevis af unge 
fagottister mødes og spiller sammen. 
Sagt med andre ord: har dit barn en 
interesse for fagot og orkestermusik, 
har det uden tvivl mødt Susanne. 
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Jacob Shaw er cellist og uddannet ved 
Yehudi Menuhin School i England og i 
Frankrig, Tyskland og Danmark. 

I 2016 grundlagde Jacob Scandinavian 
Cello School (SCS) ved Stevns Klint, 
som nu foruden sin bjergtagende natur 
huser et cellorefugie i verdensklasse. 

Med SCS har Jacob etableret et vaske-
ægte åndehul for cellister fra hele 
verden, som kommer og bor og spiller 
med hinanden, når ikke de tager del 
i arbejdet med at dyrke grønsager, 
restaurere den gamle strandgård eller 
fange fisk i havet. Eleverne spænder 
typisk i alder fra 16-25, men stedet 
huser også professionelle musikere, 
som for en stund helliger sig musikken 
i de smukke omgivelser. I samarbejde 
med lokale landmænd arbejder Jacob 
for bedre dyrevelfærd hvilket har 
resulteret i koncerter i en nærliggende 
kostald, hvor celloeleverne spiller for 
køerne derinde. 

Årets Ildsjæl 2022 
Nomineret #3 

Siden 2013 har P2 uddelt prisen Årets 
Ildsjæl, der er gået til ildsjæle fra alle 

hjørner af musiklivet – til pædagogiske 

projekter, hospitalsmusik og opera ud 

over det sædvanlige. Til både lokale og 

landsdækkende initiativer. Titlen som Årets 

Ildsjæl er indtil videre givet til

 

2013 Anne Øland

2014 Charlotte Borchorst Faurschou 

2015 Henrik Goldschmidt 

2016 Gabriella Meinert-Medici

2017 Lisbeth Sagen

2018 Lars Ole Mathiasen

2019 Ann Andreasen

2020 Ida Riegels

2021 Mette Hanskov
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Prism III
Den Danske Strygekvartet

ECM

Rued Langgaard: Music of the Abyss
Signe Asmussen, mezzosopran, 

Esbjerg Ensemble

Dacapo

Årets album, 
klassisk 2022
Peter Heise: The Song Edition 
Christian Westergaard, klaver & 
Adam Riis, Aleksander Nohr, Astrid 
Nordstad, Bo Kristian Jensen, Bo 
Skovhus, Clara Cecilie Thomsen, 
David Danholt, Elsa Dreisig, Francine 
Vis, Jakob Bloch Jespersen, Jens 
Søndergaard, Johanne Thisted Højlund, 
Lars Møller, Mari Eriksmoen, Signe 
Asmussen, Simon Duus, Sofie Elkjær 
Jensen, Stig Fogh Andersen.
Dacapo 

Den danske romantiske komponist 
Peter Heise gjorde ikke meget opmærk-
som på sine sange i sin tid. Han op-
trådte ikke med dem, gav dem ingen 
opusnumre og forsøgte ikke at få dem 
udgivet i udlandet – til trods for at de 
er noget af det bedste, der er skrevet i 
genren af en dansk komponist. Anført af 
pianisten Christian Westergaard er de 
nu næsten 300 sange for første gang 
indspillet med i alt 18 af Danmarks 
førende liedsangere. 

Juryens anbefaling:
En bedrift af de store. Denne første 
samlede indspilning af Peter Heises 
næsten 300 sange, hvoraf mange aldrig 
før er indspillet, er i sig selv et vildt 
imponerende projekt. En skatkiste fyldt 
med romantisk velklang og stemning 
i luksusindspilninger med en lang 
række af vores bedste sangere, og med 
pianisten Christian Westergaard, som 
fænomenal styrmand.

Øvrige nominerede til Årets album, klassisk 2022
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Cello Stories
Ida Riegels, cello

Danacord 

…and…
Ars Nova Copenhagen, dirigent: Paul Hillier

Naxos

Årets album, 
ny klassisk 2022
Poul Ruders: Dream Catcher 
Bjarke Mogensen, akkordeon, 
Odense Symfoniorkester, 
Dirigenter: Sebastian Lang-Lessing, 
Scott Yoo
Bridge

Det amerikanske Bridge Records’ 16. 
album med musik af Poul Ruders byder 
på en stor ny Ruders-koncert, Sound 
and Simplicity, spillet af den danske 
akkordeonvirtuos Bjarke Mogensen 
og Odense Symfoniorkester under 
ledelse af Sebastian Lang-Lessing. 
Albummet indeholder også Bjarke 
Mogensens transskription af Poul 
Ruders’ hypnotiske Dream Catcher for 
soloakkordeon, og en genudgivelse 
af et af den danske komponists 
mesterværker, Symfoni nr. 3 med 
undertitlen Dream Catcher.

Juryens anbefaling:
Et værk af en moden komponist, 
der kan få et symfoniorkester til at 

lyde let og gennemsigtigt som en 
drømmefanger – især når det, som her, 
også er optaget og dirigeret sådan af 
den amerikanske dirigent Scott Yoo. 
Akkordeonkoncerten med fabelagtige 
Bjarke Mogensen som solist er ren 
poesi.

Øvrige nominerede til Årets album, ny klassisk 2022
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Fatma Said – El Nour
Fatma Said, sopran

Warner

 

Bach: Sonater & Partitaer
Augustin Hadelich, violin

Warner

Årets internationale 
album 2022
Brahms: Klaverkoncerter
András Schiff, klaver
Oplysningstidens Orkester
ECM

”Min entusiasme for Brahms går tilbage 
til min ungdom, og klaverkoncerterne 
er i høj grad ansvarlige for det”, 
fortæller András Schiff i forbindelse 
med den nye indspilning af Brahms’ 
to klaverkoncerter med det engelske 
Oplysningstidens Orkester, der har 
specialiseret sig i historisk musik spillet 
på original instrumenter. For fuldt ud at 
få kendetegnene ved Brahms’ musik 
frem er Schiffs valg af instrument 
et Blüthner-klaver, bygget i Leipzig 
omkring 1859 – året, hvor den første af 
Brahms’ klaverkoncerter blev uropført.

Juryens anbefaling:
Sammen med Oplysningstidens 
Orkester bringer András Schiff 
med ekstravagant nerve, lytteren 
tilbage til Brahms’ tid og blotlægger 
chokerende dybder i besjælet 

samspil. Det historiske Blüthner-
flygel flyder over med farver og 
friske fraseringsmuligheder, og 
Brahms’ noder springer til live med 
myndighed og energi. Albummet gør 
fortid til uomgængelig nutid og er en 
ny referenceindspilning af Brahms’ 
koncerter for klaver og orkester.

Øvrige nominerede til Årets internationale album 2022
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Årets album, 
P2 lytterprisen 2022
Cello Stories 
Ida Riegels, cello 
Danacord

Cello Stories består af i alt 10 stykker 
komponeret og spillet af Ida Riegels, 
der siger: ”At rejse med en cello er 
som en invitation til eventyr. Jeg 
kunne aldrig have forestillet mig den 
slags overraskende, mærkelige og 
øjenåbnende oplevelser min cello har 
forårsaget. Det er, som om en cello gør 
os mere venlige. Jeg tror, det er rigtigt, 
at med musik forsvinder afstanden 
mellem mennesker.”

Juryens anbefaling:
Ida Riegels cykler rundt i Danmark 
og resten af verden med sin 
hjemmebyggede cello på ryggen, 
og dette er hendes musikalske 
dagbogsnotater. Nogle med tydelig 
inspiration fra Bach, andre fra de steder 
hun har besøgt. Lyden af solocelloen 
fremstår farverigt og med fremdrift, 
som trodser ensomheden.

P2 Lytterprisen er valgt af P2’s lyttere 
blandt samtlige de 9 nominerede 
album, udvalgt af P2 Prisens fagjury.
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik & P2 — Kim Bohr

Repertoirechef — Tatjana Kandel

Redaktør for P2 Prisen — Esben Tange

Producent — Marie Rørbech

Lydproducer — Morten Mogensen 

Musiktekniker — Mikkel Nymand 

Koordinatorer, P2 — Cæcilie Iburg Printzlau & Astrid-Marie Winther Hougård  

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

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


