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DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Christina Åstrand

Leonidas Kavakos 
Dirigent & violin

Eva Steinaa 
Obo

Torsdag 2. februar 2023 kl. 19.30
Fredag 3. februar 2023 kl. 19.30

Torsdagskoncerten sendes direkte i 

P2 Koncerten, genudsendes søndag 

kl. 12.15 og kan også høres i DR LYD.

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30/13.00 i koncertsalen 

v. Rie Koch
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Program

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Koncert for obo og violin, c-mol, BWV 1060 

I – Allegro
II – Adagio
III – Allegro

        ca. 14’

Joseph Haydn (1732-1809)
Symfoni nr. 64, Tempora mutantur (1773)

I – Allegro con spirito
II – Largo

III – Minuet – Trio
IV – Finale. Presto

        ca. 20´

Pause (30’) ca. kl. 20.10

Johannes Brahms (1833-97)

Symfoni nr. 1, 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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Leonidas Kavakos er en af verdens 
førende klassiske musikere, og han 
udfolder sit talent både som violinist 
og dirigent. Han er født i Athen i 1967 
og fik sit gennembrud som violinist, 
da han som ung mand vandt både 
Paganini Konkurrencen og Sibelius 
Konkurrencen. 

Siden 1990’erne har han optrådt med 
alle verdens førende orkestre, bl.a. 
Wiener Filharmonikerne og Berliner 
Filharmonikerne, og han har indspillet 
en lang række albums på skyhøjt 
niveau, senest Bachs soloværker for 
violin og kammerværker af Beethoven. 

Siden 2006 har Kavakos optrådt med 
DR Symfoniorkestret så godt som 
hvert år. I 2017 modtog han Léonie 
Sonnings Musikpris her i Koncerthuset, 
og i prismotiveringen lød det flot: ”Med 
sin store integritet er Leonidas Kavakos 
garant for, at ærlighed stadig har en 
stærk stemme i musikkens verden.” 

Leonidas Kavakos er Sony Music 
Masterworks-kunstner.

Eva Steinaa er 1. solooboist i DR Sym-
foniorkestret. Hun har haft denne vig-
tige post i orkestret siden 2013, og 
hver gang hun spiller en solo i orkester-
værkerne, hører man hendes fremra-
gende musikerskab. Men i aften får vi 
lejlighed til at høre hende som ’rigtig’ 
solist foran sit eget orkester.

Hun er født 1993, og da hun blev ansat 
som solooboist i DR Symfoniorkestret 
som den suverænt bedste kandidat, var 
hun faktisk stadig studerende. Først fire 
år senere afsluttede hun sin uddannelse 
fra solistklassen på Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium.  

I dag er Eva Steinaa for længst aner-
kendt som en af Danmarks førende 
klassiske musikere, beundret af 
publikum og af DR Symfoniorkestrets 
dirigenter. Hun er også aktiv som 
kammermusiker i Steinaa Trioen, der i 
sidste måned vandt 2. pris ved 
P2 Kammermusikkonkurrence 2023.

Leonidas Kavakos
& Eva Steinaa

FOTO: JAN-OLAV WEDIN FOTO: KIM MATTHÄI LELAND
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Lige siden DR blev grundlagt i 1925,
har DR Symfoniorkestret bragt den
symfoniske musik ud til publikum, 
lyttere og seere i hele landet. Samtidig 
er orkestret blevet en vigtig repræsen-
tant for dansk musik i udlandet gennem 
turnéer og medieproduktioner, som har 
vundet international genklang.

DR Symfoniorkestrets chefdirigent
har siden 2016 været den anerkendte
italienske dirigent Fabio Luisi, som bl.a.
har stået i spidsen for højt profilerede
turnéer til Kina, Japan og USA med
musik af bl.a. Carl Nielsen på program-
met. Det er også Luisi, som dirigerer 
DR Symfoniorkestrets indspilning af 
Nielsens symfonier, der udkommer 
samlet på cd til april på det tyske plade-
selskab Deutsche Grammophon.

DR Symfoniorkestret har altid været tæt
forbundet med den danske musik, men
orkestret favner samtidig hele det rige,
symfoniske repertoire fra forskellige
klassiske og romantiske traditioner op
til vores egen tid. 

DR Symfoniorkestret samarbejder hver
sæson med nulevende komponister
for at være med til at udvikle og forny
orkestermusikken, og for at give de
unge komponister mulighed for at
skrive i det store orkesterformat.

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 klassiske 
koncerter på radio, tv og internet, og 
millioner lytter med, når koncerterne 
transmitteres internationalt.

Ud over det klassiske repertoire har 
DR Symfoniorkestret i disse år stor 
succes med at spille soundtracks 
fra film og computerspil. Over 340 
millioner seere har set videoer fra 
orkestrets soundtrack-koncerter på 
sociale medier, og DR Koncerthuset 
har en af Danmarks største YouTube-
kanaler med godt 700.000 faste 
følgere.

DR Symfoniorkestret

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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Johann Sebastian Bach: 
Koncert for obo og violin

Det er ikke rimeligt at beklage sig 
over, at der findes mere end 1.000 
stykker musik af Johann Sebastian. 
En endeløs skat, der i flere hundrede 
år har beriget og berørt millioner af 
mennesker – og vil fortsætte med at 
gøre det. Det eneste der nager er, at 
Bach komponerede mange flere værker, 
der desværre er forsvundet i tidens løb. 
Et kvalificeret gæt er, at omkring 500 
Bach-værker er gået tabt.

Et af de tabte Bach-værker er en 
koncert for obo og violin, som man har 
bevis for, at Bach komponerede, selv 
om noderne ikke findes længere. Hvad 
man til gengæld har, er et arrangement 
for to cembaloer, som Bach i 1730’erne 
formentlig lavede på baggrund af 
koncerten for obo og violin. 

Studerer man cembaloværket grundigt, 
kan man se, at det teknisk set ligner 
noget, der ville have ligget godt i 
fingrene på henholdsvis en oboist og 
en violinist. Den konklusion nåede en 
tysk musikforsker frem til i slutningen af 
1800-tallet, og i 1920 udkom værket 
i en rekonstrueret udgave for obo og 
violin. 

Denne dobbeltkoncert for obo og violin 
er Bach i absolut topform. Første sats 
er en tætpakket, men smidig dialog 
mellem de to solister og gruppen af 
strygere, der udgør orkestret. I anden 

sats er fokus på solisterne, der ynde-
fuldt snor sig rundt om hinanden i en 
uforglemmelig pas de deux. Koncerten 
slutter med en energisk finale, hvor 
spændingen mellem stemmerne stiger, 
jo tættere de presses sammen.
 
Tak til Bach, der som midaldrende 
komponist på denne måde genbrugte 
et af sine egne værker! De fleste andre 
af hans cembalokoncerter er på samme 
måde omskrivninger af værker, der er 
gået tabt i deres originalversioner.

Joseph Haydn: 
Symfoni nr. 64, 
Tempora mutantur

Joseph Haydn gav os et vink, da han 
på omslaget til sin Symfoni nr. 64 skrev: 
”Tempora mutantur”. Et latinsk citat, 
der i sin fulde længde betyder ’Tiderne 
forandres, og vi forandres med dem’.

Mange af Haydns symfonier har titler, 
som andre har fundet på, men denne 
titel er af Haydn selv – og noget mere 
dybsindig end andre symfoni-tilnavne 
som Hønen og Bjørnen.

Haydn befandt sig i en foranderlig tid, 
da han i efteråret 1773 skrev symfo-
nien. Det var i slutningen af den fase, 
man kalder ’Sturm und Drang’ (storm-
fuldhed og trang), fordi komponister 
som Haydn og Carl Philipp Emanuel 
Bach lukkede op for en rigdom af 
udtryk og uregelmæssigheder, der 

Bach, Haydn 
& Brahms
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længe havde været gemt væk under en 
pæn stilistisk facade.

Samtidig kan der være en anden be-
tydning af citatet om en ’forandret tid’. 
For ifølge en amerikansk musikforsker 
er i hvert fald 2. sats komponeret til en 
opførelse af Shakespeares Hamlet. Og i 
dette berømte teaterstykke siger 
Hamlet: ”The time is out of joint. O 
cursed spite that ever I was born to set 
it right” (på dansk i den nye oversæt-
telse af Niels Brunse: ”Forvredet er vor 
tid; åh bitre brod: at fødes til at bringe 
den i lod”).

Ikke alene befandt Haydn sig i en ’for-
vredet tid’, hvor konventionerne var ved 
at smuldre. Det er også selve ’tiden’ i 
musikken, altså det musikalske forløb, 
der i 2. sats er vredet fra hinanden. 
Haydn afbryder demonstrativt fraserne 
i 2. sats, så musikken fremstår gennem-
hullet og leddeløs. Det er for sin tid 
meget eksperimenterende musik, der 
udspringer af en grænseoverskridende 
original tænkning.

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. Brahms 
var i en ganske ung alder blevet udråbt 
som fornyeren af den klassiske musik 
i Tyskland. Desværre gav det ham 
voldsom præstationsangst, og han 

skubbede udfordringen om at skrive en 
symfoni 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 til 
den monumentale mester Beethoven 
og hans enorme livsværk. Beethoven 
havde med sin sidste Symfoni nr. 9 
revolutioneret genren ved at tilføje kor 
og sangsolister. Kunne man overhovedet 
skrive flere symfonier efter dette?

Brahms valgte i 1862 at se udfor-
dringen direkte i øjnene og tog fat 
på at skrive sin 1. symfoni. Den 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 bevæger sig fra 
mørket mod lyset, fra mol til dur, lige-
som hos Beethoven. Der må kæmpes 
hårdt for at udvikle sig væk fra indled-
ningens voldsomme uro og spændinger. 

Oven på det kommer andensatsen 
som en befrielse, og en paradisisk fred 
sænker sig over musikken. Freden 
fortsætter i tredjesatsen, et vidunderligt 
intermezzo, som indledes kærligt af 
træblæserne klarinet, fagot, obo og 
fløjte.
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Også andre spændinger end presset 
fra Beethoven spillede ind. Brahms 
havde i mange år været dybt betaget 
af sin mentor Robert Schumanns kone, 
Clara Schumann, som var komponist 
og pianist. Efter Robert Schumanns 
død blev situationen mellem Brahms og 
Clara Schumann ikke mindre vanskelig, 
men de opretholdt et kompliceret, 
platonisk forhold.

Da Brahms i 1868 arbejdede på sym-
fonien, sendte han hende et musikalsk 
fødselsdagskort fra sin sommerferie i 
bjergene. Et lille hornsignal med en til-
føjet tekst: ”Højt fra bjerget og dybt fra 
dalen sender jeg dig tusinde hilsener”. 
Denne melodi bruger Brahms til forløs-
ning af symfoniens spændinger. Temaet 
bryder igennem som en skøn åben-
baring 2-3 minutter inde i sidste sats. 

Herfra lysner det, og Brahms styrer sym-
fonien i havn med en fremadskridende, 
positiv hymnemelodi. Det er endnu et 
tydeligt nik til Beethoven, der sluttede 
sin store 9. symfoni af med hymnen 
Ode an die Freude. For er der ikke et 
melodisk sammenfald mellem de to 
hymner?

Efter uropførelsen i 1876 kaldte 
dirigenten Hans von Bülow ligefrem 
Brahms’ symfoni for ”Beethovens 
10.”. Brahms havde overvundet den 
store hurdle – musikken udspringer 
af fortiden, men peger samtidig på 
forløsende vis ud i fremtiden.

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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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 & 
StraussViolin 1

Christina Åstrand 
Adam Koch 
Bartosz Skibinski 
Jan Leif Rohard 
Kern Westerberg 
Johannes Søe Hansen
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Anja Zelianodjevo
Peter Andreas Nielsen
Alexander Brian Chiu
Johan Amandus Lind

Violin 2
Teresa La Cour
Djumash Poulsen
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Marianne Bindel
Morten Kjær Dulong
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Ida Balslev
Vladimir Yosifov
Austin Lee Hansen

Bratsch
Michael Andreas Grolid
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Stine Hasbirk Brandt

Alexander Butz
Magda Stevensson
Emilia Wareborn
Eva Katrine Dalsgaard 

Cello
Henrik Dam Thomsen
Richard Krug
Johan Krarup
Peter Morrison
Louisa Schwab
Carsten Tagmose 
Chul-Geun Park
Cansin Kara
Marie Louise Lind

Bas
Einars Everss
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen
Nicholas Franco
Thoralf Strandli Pedersen
Mathilde Qvist

Fløjte
Ulla Miilmann
Mikael Beier

Obo
Felicia Gabriela Greciuc 
Ulrich Trier Ortmann 

Klarinet
Johnny Teyssier
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Vaclav Vonacek

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Aurora Sæterhaug Bye
Oskar Lejonclou
Henning Hansen
Jakob Arnholtz

Trompet
Michael Frank Møller
Andreas Jul Nielsen

Basun
Lars Ragnar Karlin
Brian Bindner
Askil Moxnes Okkenhaug

Cembalo
Marcus Molin

Pauker
René Felix Mathiesen

DR Symfoniorkestret

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

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

FONDATION CARIS

CARL NIELSEN OG ANNE MARIE CARL-NIELSENS LEGAT

AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND

AUGUSTINUS FONDEN

BECKETT-FONDEN

WILHELM HANSEN FONDEN

LÉONIE SONNINGS MUSIKFOND

VENNEFORENINGEN FOR DR’s KOR OG ORKESTRE


