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Torsdagskoncerten sendes direkte 

i P2 Koncerten og genudsendes 

søndag kl. 12.15

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Johannes Søe Hansen

Herbert Blomstedt
Dirigent

Torsdag 31. marts 2022 kl. 19.30
Fredag 1. april 2022 kl. 19.30

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Rie Koch
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Program

Franz Schubert (1797-1828)
Symfoni nr. 3, D-dur, D 200 (1815)

      I – Adagio maestoso — Allegro con brio
II – Allegretto

III – Menuetto. Vivace – Trio
IV – Presto vivace

ca. 26´

Pause (30’) ca. kl. 20.00

Anton Bruckner (1824-96)
Symfoni nr. 4, Es-dur, ‘Den romantiske’ (2. version, 1878/80)

I – Bewegt, nicht zu schnell
II – Andante quasi Allegretto

III – Scherzo. Bewegt – Trio. Nicht zu schnell. Keinesfalls schleppend
IV – Finale. Bewegt, doch nicht zu schnell

ca. 67´
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Den store svenske dirigent Herbert 
Blomstedt er DR Symfoniorkestrets 
æresdirigent, og fra 1967 til 1977 var 
han dets chefdirigent. Ingen anden har 
så lang en forbindelse til DR Symfonior-
kestret som Blomstedt, der til sommer 
fylder 95 år – og stadig er i fuld aktivi-
tet på verdensniveau. 

I sin lange karriere har Herbert Blom-
stedt været chefdirigent for Dresdens 
Statskapel, Sveriges Radiosymfonior-
kester, San Francisco Symfonikerne og 
Gewandhaus Orkestret i Leipzig. Som 
gæstedirigent optræder han med alle 
de store amerikanske symfoniorkestre 
og nyder et særligt tæt samarbejde 
med Wiener Filharmonikerne. 

I 2016 modtog han Léonie Sonnings 
Musikpris her i Koncerthuset. ”Humani-
sten Herbert Blomstedts store indsats 
har været at kæmpe mod det udven-
dige og for musikkens indre, blivende 
værdier”, lød det i motivationen.

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 inter-
net. De klassiske Torsdagskoncerter
følges hver sæson af 500.000 lyttere
og seere på radio, TV og internet, og
millioner lytter med, når koncerterne
transmitteres internationalt via EBU.

DR Symfoniorkestrets chefdirigent har
siden 2016 været den internationalt
anerkendte italienske dirigent Fabio
Luisi, som foreløbig har forlænget sin
kontrakt frem til 2026.

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 premiereindspilningen af
C.F.E. Hornemans opera Aladdin.

Herbert Blomstedt
& DR Symfoniorkestret

FOTO: KIM MATTHÄI LELANDFOTO: SØREN KRABBE
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Schubert
& Bruckner
Franz Schubert: 
Symfoni nr. 3

Nogle komponister har en ubegribelig 
evne til at udnytte deres inspiration. 
På det punkt var Franz Schubert i sær-
klasse. Dagligt skrev han ny musik, og 
ofte var inspirationen og skrivelysten 
så voldsom, at han måtte lægge et 
halvfærdigt stykke musik væk, for at få 
det næste noteret ned. 

I sommeren 1815 tog det ham kun fem 
ugers arbejde at skrive sin veloplagte 
Symfoni nr. 3. Hans største forhindring 
var faktisk mangel på nodepapir, der 
dengang var en kostbar ting, som forår-
sagede en ufrivillig pause undervejs! 

På trods af farten er det fuldstændig 
gennemarbejdet og finpudset musik. 
Et perfekt lille kunstværk af et geni på 
18 år.

Symfonien er hans korteste, og den 
opføres ikke så tit. Ikke fordi den er 
ringe, men fordi Schubert er sin egen 
værste konkurrent. Der er så mange 
fantastiske værker af ham, der trænger 
sig på: 1.000 værker nåede han at 
skrive inden sin død som 31-årig. De 
seks første symfonier skrev han, da han 
var teenager! Og samme sommer, han 
skrev symfonien, komponerede han 
også mere end 50 sange og arbejdede 
på to operaer. 

Schubert arbejdede desuden med 
særlig iver på sin Symfoni nr. 3, fordi 

han havde fået lovning på en opførelse. 
Et godt amatørsymfoniorkester i Wien 
havde vist sig interesseret, og orkestret 
spillede i hvert fald den sidste af 
satserne (dengang var det ret almin-
deligt, at man splittede en symfoni op 
i småbidder). Men ingen af Schuberts 
seks første symfonier udkom på tryk før 
over et halvt århundrede efter hans død 
i 1828. Derfor var det først i 1900-
tallet, at Schubert for alvor blev aner-
kendt som symfoniker.

Schuberts 3. symfoni er meget smit-
tende musik, fuld af livsenergi og 
herlige temaer. Den første sats har 
en pompøs og formel indledning, der 
byder officielt velkommen til værket 
og opbygger en forventningens glæde. 
Efter et par minutter ryger proppen af, 
og når den charmerende klarinetmelodi 
sætter ind efter satsens langsomme 
indledning, er det nærmest som om 
Schubert forlader eksamenslokalet og 
træder ud i det fri.

I 2. sats er humøret så ubekymret, 
at musikkens naivitet har et strøg af 
selvironi. Det trippende hovedtema, det 
delikate akkompagnement og klari-
nettens spillemandsmelodi i satsens 
mellemstykke er en vittig leg med alt, 
hvad der er kært og yndigt.

De musikalske lege fortsætter i 3. sats, 
en robust udgave af den traditionelle 
menuet, hvor Schubert driller vores 
pulsfornemmelse ved at lægge trykket 
på de forkerte betoninger i musikken.  
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Den unge Schubert var meget påvirket 
af de lidt ældre komponister i hjembyen 
Wien, især Haydn og hans egen italien-
ske lærer, Salieri. Og så var Schubert 
ramt af tidens nyeste dille i europæisk 
musik: den italienske operakomponist 
Rossini. Symfoniens sidste sats er som 
en musikalsk hyldest til Italien og går 
i en hurtig italiensk danserytme, der 
kaldes tarantella. Lyset fra syden skin-
ner stærkt i denne super-positive musik 
– og man kan man godt høre, at der kun 
er 350 km fra Wien til Italien! 

Anton Bruckner: 
Symfoni nr. 4

Er det et hornsignal, der kalder ridderne 
til jagt – eller Vorherre, der kalder på sin 
ydmyge tjener? Eller er det bare spiren 
til en stor symfoni? Begyndelsen på 
Bruckners 4. symfoni med det magiske 
hornsignal har i hvert fald gjort den til 
Bruckners mest populære. Ikke mange 
symfonier lægger ud med at få publi-
kums nakkehår til at stritte sådan efter 
de første fire takter!

Med til symfoniens popularitet hører 
også, at den ’kun’ varer en times tid, og 
det er ikke specielt langt i Bruckner-
sammenhæng. Symfonien er dog 
rigeligt stor til at give den karakteri-
stiske fornemmelse af at blive løftet til 
en anden verden. Det er noget, Bruck-
ners musik evner. De lange, rummelige 
satser opbygger deres helt egen 
verden, som er svær at konkretisere. 

Bruckners 4. symfoni skal ingen steder 
hen. Den udgør sit eget univers.

Førstesatsen sitrer af forventninger og 
vokser til flere klimakser. Den såkaldte 
’Bruckner-rytme’ (to lange toner og 
en triol) gennemsyrer symfonien og 
slynges ud i værket, kort efter at horn-
signalet er blevet spillet første gang. I 
messingblæserne tordner Bruckner-
rytmen frem og får det til at lyde 
som en styrende magt, man ikke kan 
modsætte sig, men gøre sig værdig til 
at blive ledet af.

2. sats overrasker med sin delikate 
orkestrering og statiske atmosfære. 
Satsen domineres af to temaer: først en 
sørgemarch, der spilles af celloerne og 
virker som en variant af hornkaldet fra 
1. sats. Så et andet tema, der spilles af 
bratscherne. Tiden står helt stille, når 
bratschtemaet folder sig ud nærmest 
improviseret over et pizzicato-akkom-
pagnement fra de øvrige strygere.

3. sats er fuld af raspende messing-
blæsere og smældende rytmer, der på 
en helt abstrakt måde opbygger en 
tårnende storhed. Som kontrast hører 
man et fredeligt mellemafsnit, der 
klinger idyllisk af folkemusik.

I sidste sats binder Bruckner alle 
trådene sammen. Et tema bryder igen-
nem som en ny variant af hornsignalet 
fra 1. sats og ’Bruckner-rytmen’, og i et 
langt forløb bevæger man sig gennem 
mindelser af hele den forløbne symfoni. 
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Satsen rundes af ved at blive hægtet 
sammen igen med hornsignalet fra 
begyndelsen. Cirklen er sluttet.

Bruckner var ikke sine egne værkers 
bedste sælger, og for at gøre musikken 
mere spiselig blev han overtalt af en 
ven til at beskrive symfoniens indhold 
med en række banale klichéer: Første-
satsen beskriver ”daggry over middel-
alderbyen, hvor riddere drager ud på 
deres stolte gangere”, andensatsen er 
et stævnemøde mellem to unge, bly el-
skende, tredjesatsen en jagtscene, osv. 
Symfoniens tilnavn, ’Den romantiske 
symfoni’, fandt han også på. 

Målet med stikordene var at trække 
musikken ned fra himlen, og måske var 
det med til at skabe den store succes. 
Men Bruckner gik bort fra beskrivel-
serne igen. Han fornemmede sikkert, 
at det blev en vildledning i stedet for 
en vejledning. Bruckners 4. symfoni er 
meget mere overvældende – og meget 
mere gådefuld – end den slags naive 
situationer antyder.

Jens Cornelius
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Violin 1
Johannes Søe Hansen
Soo-Jin Hong
Bartosz Skibinski
Elna Carr
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-
Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Monika Malmquist
Anja Zelianodjevo
Johanna Qvamme
Kern Westerberg
Johan Amandus Lind
Austin Lee Hansen

Violin 2
Teresa La Cour
Vladimir Yosifov
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Marianne Bindel
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Christian Ellegaard
Aleksander Kølbel
Ida Balslev
Amalie Kjældgaard Kristensen
Idinna Lützhøft
Djumash Poulsen
Morten Brøndal Lyngs

Bratsch
Eivind Ringstad
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Gunnar Lychou
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Lilion Anne Soren
Stine Hasbirk Brandt
Alexander Butz
Magda Stevensson
Benedikte Artved
Minna Svedberg
Vuokko Linnea Lahtinen

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

Kontrabas
Joel Gonzalez
Einars Everss
Michael Rossander Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen 
Andrew Stalker

Fløjte
Ulla Miilmann 
Mikael Beier 

Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen
Dorte Bennik

Horn
Aurora Sæterhaug Bye
Jan Lejonclou
Dominika Piwkowska
Oskar Lejonclou
Henning Hansen
Jakob Arnholtz

Trompet
Lázlo Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen 
Christian Lykke Jensen 

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Pauker
René Felix Mathiesen
Nicola Carrara

DR Symfoniorkestret

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



10 BLOMSTEDT & BRUCKNERS 4.

Musikken fra de største  
Hollywood-film danner  

et episk centrum for  
koncerten – fra de store  
dramaer over kærlighed  

og jalousi til de vildeste rejser  
og hurtigste biler – krydret med  

et enkelt mord (eller to). Aftenen byder  
også på en helt særlig afdeling dedikeret  

til den bedste musik fra de ikoniske Oscars.

 

Køb billetter på drkoncerthuset.dk

KONCERTSALEN 19., 20. & 21. MAJ KL. 20  
Glæd dig til en glamourøs aften med DR Symfoniorkestret og vært Ane Cortzen, 

som byder på filmmusikalske lækkerbiskner.  
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Musikken fra de største  
Hollywood-film danner  

et episk centrum for  
koncerten – fra de store  
dramaer over kærlighed  

og jalousi til de vildeste rejser  
og hurtigste biler – krydret med  

et enkelt mord (eller to). Aftenen byder  
også på en helt særlig afdeling dedikeret  

til den bedste musik fra de ikoniske Oscars.

 

Køb billetter på drkoncerthuset.dk

KONCERTSALEN 19., 20. & 21. MAJ KL. 20  
Glæd dig til en glamourøs aften med DR Symfoniorkestret og vært Ane Cortzen, 

som byder på filmmusikalske lækkerbiskner.  

2022
2023

SÆ S O N  &  A B O N N E M E NT

NY STÆRK SÆSON MED  
DR SYMFONIORKESTRET 
2022-2023 
Tegn dit abonnement eller  
køb billetter nu.

Læs mere på drkoncerthuset.dk



Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik & P2 — Kim Bohr

Chef for DR Symfoniorkestret udvikling og drift — Jakob Holtze

Repertoirechef — Tatjana Kandel

Producent — Curt Kollavik Jensen

Produktionsleder — Anne Dueholm Jacobsen 

Lydproducer — Bernhard Güttler

Musiktekniker — Mikkel Nymand

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

Foto —  Christian Rahbek Olsen, Niels Rinder 

Tryk — Bording Danmark A/S

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

drkoncerthuset.dk


