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DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Juraj Valčuha 
Dirigent

Augustin Hadelich
Violin

Torsdag 26. januar 2023 kl. 19.30
Lørdag 28. januar 2023 kl. 14.00

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. Mathias Hammer
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Program

Dmitrij Sjostakovitj (1906-75)
Violinkoncert nr. 1, opus 77 (1947-48)

I – Nocturne: Moderato
II – Scherzo: Allegro

III – Passacaglia: Andante – Cadenza
IV – Burlesque: Allegro con brio – Presto

        ca. 39’

Pause (30’) ca. kl. 20.15/14.45

Béla Bartók (1881-1945)
Koncert for orkester (1943)

I – Introduzione. Andante non troppo
II – Giuoco delle coppie. Allegro scherzando

III – Elegia. Andante non troppo
IV – Intermezzo Interrotto. Allegretto

V – Finale. Pesante-Presto

        ca. 36´

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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Den slovakiske dirigent Juraj Valčuha 
er netop tiltrådt som chefdirigent for 
Houston Symfoniorkester, og desuden 
er han musikchef på San Carlo Operaen 
i Napoli og 1. gæstedirigent i Berlins 
Konzerthaus.

Han er 46 år og født i Bratislava. Som 
ung studerede han komposition, og 
19 år gammel flyttede han til Skt. 
Petersborg og senere til Paris for at 
uddanne sig. Men hans sidefag som 
orkesterdirigent fik efterhånden over-
vægt, og siden sin internationale debut 
i 2005 har han dirigeret bl.a. Berliner 
Filharmonikerne, Concertgebouw 
Orkestret og mange af de store ameri-
kanske symfoniorkestre. 

Juraj Valčuha dirigerede DR Symfoni-
orkestret første gang ved Malko Kon-
kurrencen for unge dirigenter, hvor han 
vandt 4. præmie. I 2013 dirigerede han 
for første gang en Torsdagskoncert her 
i Koncerthuset – og nu er han omsider 
tilbage igen. 

Blandt verdens allerbedste violinister 
i dag er Augustin Hadelich. Han er 
38 år, født i Italien af tyske forældre 
og er i dag amerikansk statsborger. 
Han optræder verden rundt som solist 
med de bedste orkestre, og heldigvis 
har han fået et meget tæt forhold til 
DR Symfoniorkestret og har optrådt i 
Koncerthuset adskillige gange. 

Hans virtuose og utroligt udtryksfulde 
spil kan også høres på mange indspil-
ninger – senest har han udgivet alle 
Bachs sonater og partitaer – og på hans 
egen Youtube-kanal, hvor han med stor 
gavmildhed formidler musikken.

Augustin Hadelich spiller på en af 
verdens mest berømte violiner, en 
Guarneri-violin fra 1744, der tidligere 
har tilhørt den polske virtuos Henrik 
Szeryng. ”Jeg elsker dens mangefacet-
terede og menneskelige klang – den er 
nærmest som en sangstemme”, siger 
Augustin Hadelich.

Juraj Valčuha 
& Augustin Hadelich

FOTO: LUCIA ROMANO FOTO: SØREN KRABBE
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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 
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 turnéer til Kina,
Japan og USA med musik af bl.a. Carl
Nielsen på programmet. Det er også
Luisi, som dirigerer DR Symfoniorkestrets
indspilning af Nielsens symfonier, 
der udkommer samlet på cd til april 
på det tyske pladeselskab Deutsche 
Grammophon.

DR Symfoniorkestret er tæt forbundet
med både den nye og den ældre dan-
ske musik, men helt fra begyndelsen 

har orkestret også haft en særlig for-
bindelse til den russiske musiktradition. 
Da den berømte dirigent Nicolai Malko 
dirigerede orkestret i 1930’erne, var 
det med naturligt fokus på de store 
russiske komponister, og arven fra 
hans tid har levet videre gennem 
store gæstedirigenter som Dmitry 
Kitajenko, Yuri Temirkanov, Gennady 
Rozhdestvensky og Vasily Petrenko.

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. Det gælder også denne
uges torsdagskoncert, som sendes
direkte på DR P2 og efterfølgende kan
høres i app’en DR LYD.

DR Symfoniorkestret

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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Dmitrij Sjostakovitj: 
Violinkoncert nr. 1

Da Dmitrij Sjostakovitj i 1947 mødte 
violinisten David Oistrakh, blev han 
så fascineret af Oistrakhs musikalske 
format, at han gik i gang med at skrive 
en violinkoncert til ham. En stor, dyb og 
alvorlig koncert, som kun en mester-
violinist ville kunne håndtere.

Men halvvejs gennem arbejdet blev 
Sjostakovitj og en gruppe andre sovje-
tiske komponister offentligt fordømt af 
det sovjetiske styre. Deres forbrydelse 
var, at de skrev musik, der var alt for 
moderne og ikke henvendte sig til 
folket. Musikken havde ”en stank af 
Europa og USA”, blev der sagt. Der blev 
endda nedlagt opførelsesforbud mod 
Sjostakovitjs to seneste symfonier, nr. 8 
og 9.

Den nye violinkoncert, som Sjostakovitj 
havde på vej, var af samme støbning 
som de forbudte symfonier. Han valgte 
derfor at fuldende værket i smug – 
og at lægge det færdige manuskript 
direkte i skrivebordsskuffen. At trodse 
Stalins styre kunne blive straffet meget 
hårdt, og Sjostakovitj var allerede i 
1936 for første gang blevet offentligt 
udskammet for at skrive ’forkert’ musik. 

Nu blev Sjostakovitj fyret fra sin stilling 
på konservatoriet, og han måtte igen 
officielt fordømme sin egen musik. 
Først i 1955, to år efter Stalins død, 
kunne David Oistrakh endelig uropføre 

violinkoncerten. Den blev en over-
vældende succes hos det sovjetiske 
publikum. Sjostakovitj kom ikke med 
nogen konkret forklaring på musikkens 
indhold. Få var dog i tvivl om, at den 
knugende og desperate violinkoncert 
satte toner på, hvordan det er at leve 
med undertrykkelse. 

Førstesatsen er præget af tungsind 
og grublen. Værkets store format er 
overvældende, når solisten begynder 
at folde hovedtemaet ud – et lavmælt 
tema, der vokser nærmest endeløst 
uden at blive forløst. Kun på et enkelt 
tidspunkt bryder den sørgmodige sang 
ud i heftigere følelsesudbrud, inden 
den vender tilbage til den resignerede 
stemning. En meget trykkende sats.

I 2. sats kommer Sjostakovitj med 
endnu et tabulagt budskab: en solida-
ritetserklæring med de sovjetiske 
jøder, som Stalin havde underkuet 
stærkt. Sjostakovitj, der ikke var jøde, 
regnede jødisk musik og kultur for en 
af sine største inspirationskilder – og 
alle vidste, at David Oistrakh var jøde. 
Mens violinsolisten panikslagen spiller 
musik, der lyder som jødiske spille-
mandsmelodier, bakker Sjostakovitj 
ham op i form af sit signatur-tema, der 
er sammensat af hans egne forbog-
staver: tonerne D-Es-C-H (= D.Sch). 

3. sats er en passacaglia, dvs. et musik-
stykke, hvor basstemmen går i ring. 
Bastemaet præsenteres i satsens be-
gyndelse og derefter følger ni varia-

Sjostakovitj
& Bartók
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tioner. Det vokser til en monumental, 
dyster sats, der til slut nærmest for-
damper, som om de medvirkende har 
brugt sig helt op. Men uden pause 
følger så violinistens solokadence, der i 
praksis er en hel sats for solisten alene. 
Et vanvittig stærkt og blottet øjeblik, 
hvor hovedpersonen lader den sidste 
maske falde.

Hvad kan man tilføje efter så forpint en 
bekendelse? Sjostakovitj vælger den 
galgenhumoristiske løsning og lader 
en ‘festlig finale’ beskrive menneskets 
vanvittige virkelighed. Livets tumult 
fortsætter, ligegyldigt hvad en martret 
sjæl ellers måtte have brug for.

Béla Bartók: 
Koncert for orkester

Béla Bartók skrev Koncert for orkester 
i 1943. Han var på det tidspunkt flygt-
ning i USA, fordi hans hjemland Ungarn 
under 2. Verdenskrig var på nazisternes 
side. I sit eksil havde Bartók svært ved 
at tjene penge, og desuden blev hans 
helbred dårligere – han havde fået 
leukæmi. Men en dag mødte den sten-
rige dirigent Serge Koussevitzky op på 
Bartóks hospitalsstue og tilbød ham det 
svimlende beløb af 1.000 dollars for 
et nyt orkesterværk. Det opmuntrede 
Bartók i sådan en grad, at det kun 
tog ham et par måneder at skrive sin 
Koncert for orkester. 

Titlen er egentlig selvmodsigende. Der 
findes jo koncerter for klaver, koncerter 
for violin osv., men hvem er solisten i en 
’Koncert for orkester’? Bartók skelede 
her til sin nære ven og kollega Zoltán 
Kodály, der havde komponeret en 
Koncert for orkester i 1939. Forbilledet 
var den gamle genre fra barokken, der 
hedder concerto grosso. En værktype, 
hvor orkestrets instrumenter på skift 
træder frem, enten som solister eller i 
grupper. 

Det høres tydeligt i 2. sats, der har 
titlen Parrenes leg. Her lader Bartók 
instrumenterne træde frem i parade 
to og to. Det sker i et stafetløb for par, 
hvor instrumenterne desuden høres i 
forskellige intervalafstande, der under-
streger deres natur: Oboerne er harmo-
niske, trompeterne gnægger, klarinet-
terne er fjollede og fagotterne brum-
mer. Alle får de lov til at være en del af 
fællesskabet og samtidig solister for en 
stund.

Ovenpå den spøg er tredjesatsens 
elegi en dybt personlig klagesang. 
Bartók holdt af symmetri, og i dobbelt 
forstand er 3. sats derfor kernen af 
værket. Kulminationen er en fortvivlet 
anråbelse, der klinger ud i ensom, 
krampagtig gråd. For der er nok at 
græde over: Bartóks eget udrindende 
liv, den ungarske undergang og de 
uendelige rækker af uskyldige dræbte i 
verdenskrigen.
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Tabet af hjemlandet møder man også 
i 4. sats, denne gang anskuet med sort 
humor. Afbrudt intermezzo hedder 
satsen, hvor Bartók præsenterer musik 
i ungarsk stil, bl.a. en folkeviselignende 
melodi, der bliver jokket fuldstændig 
ned. Ind fra højre kommer nemlig en 
vulgær melodi, der minder om den 
lalleglade sang Nu til Maxim vi går fra 
Léhars operette Den glade enke – men 
den minder også om det såkaldte 
’invasionstema’ fra Sjostakovitjs 
Symfoni nr. 7, Leningradsymfonien, 
som dengang var et helt nyt og meget 
omtalt værk. 

I sin symfoni havde Sjostakovitj brugt 
det simple tema som musikalsk be-
skrivelse af en invasion. Tyskerne 
kommer! Men hvilken invasion er det, 
Bartók peger på her? Er det tyskerne – 
eller russerne? Eller gør han nar af sin 
kollega Sjostakovitjs langtrukne effekt? 
Bartók lader i hvert fald orkestret smide 
den forstyrrende melodi på porten! 

Værkets to mægtige portaler til ind- 
og udgang, 1. og 5. sats, fuldender et 
værk i perfekt balance mellem humor 
og tragedie, mellem indadvendthed 
og fandenivoldskhed. Og i sidste sats 
viser Bartók totalt overskud, livsvilje 
og sejrstro: Finalen er en forrygende 
opvisning, hvor alle mand i orkestret 
skal være helt ude på kanten af stolen 
for at følge med.

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
Christina Åstrand
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
Peter Andreas Nielsen
Alexander Brian Chiu
Johan Amandus Lind
Harriet Wheeler

Violin 2 
Gunvor Sihm
Djumash Poulsen
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Marianne Bindel
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Ida Balslev
Vladimir Yosifov
Austin Lee Hansen
Isabelle Bania
Borbála Brezovszky
 
Bratsch 
Michael Andreas Grolid 
Dmitri Golovanov 
Kei Tojo 
Gunnar Lychou

Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Stine Hasbirk Brandt
Alexander Butz
Magda Stevensson
Emilia Wareborn
Eva Katrine Dalsgaard
Vinçèn Arneodo

Cello 
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Birgitte Øland
Peter Morrison
Louisa Schwab
Richard Krug
Chul-Geun Park
Cansin Kara
Marie Louise Lind
Julia Sompolinska Hetman

Bas 
Joel Gonzalez
Einars Everss
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen
Nicholas Franco
Mathilde Qvist

Fløjte 
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Russell Satoshi Itani

Obo 
Eva Steinaa
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet 
Pedro Franco Lopez
Klaus Tönshoff 
Søren Elbo. 

Fagot 
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike
Britta Cortabarria

Horn 
Lasse Luckow Mauritzen
Oskar Lejonclou
Dominika Piwkowska
Henning Hansen

Trompet 
Michael Frank Møller
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun 
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Jürgen Oswald

Tuba 
Thomas Andre Røisland 

Harpe 
Zachary James Hatcher 
Berit Spælling 

Tasteinstrumenter 
Per Salo 

Slagtøj 
Jakob Weber Egholm
Laurids Hvidtfeldt Madsen

Pauker 
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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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 — Jakob Helmer Mørck, 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

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


