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Torsdagskoncerten sendes 

direkte i P2 Koncerten kl. 19.20 og 

genudsendes søndag kl. 12.15

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Christina Åstrand

DR Koncertkoret
Korsyngemester: Bart Van Reyn

Fabio Luisi
Dirigent

Valentina Farcas
Sopran

Wiebke Lehmkuhl
Alt

Torsdag 17. marts 2022 kl. 19.30
Fredag 18. marts 2022 kl. 19.30

Koncerten sendes på DR2 

søndag 4. september

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Mathias Hammer
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Program

Gustav Mahler (1860-1911)
Symfoni nr. 2, c-mol, Opstandelsessymfonien (1888-94)

      I – Allegro maestoso. Mit durchaus ernstem und feierlichem Ausdruck.

II – Andante moderato. Sehr gemächlich.

III – In ruhig fliessender Bewegung.        

IV – Urlicht: Sehr feierlich, aber schlicht.

V – Im Tempo des Scherzos. Wild herausfahrend.

ca. 85´

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
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FOTO: KIM LELAND

Siden 2016 har Fabio Luisi været
DR Symfoniorkestrets chefdirigent. Han 
er født i Genova i 1959 og er uddannet 
pianist og dirigent. Luisi er et verdens-
navn, og han deler sin karriere mellem 
flere stillinger, som han med sin utrolige 
flid og selvdisciplin magter at overkom-
me. Han er også chefdirigent for Dallas 
Symfoniorkester, og til september 
tiltræder han som chefdirigent for NHK 
Symfoniorkestret i Tokyo, men Luisi har 
samtidig forlænget sin kontrakt med 
DR Symfoniorkestret frem til foreløbig 
2026.
 
Gustav Mahler er en af Fabio Luisis 
yndlingskomponister. ”Mahlers musik 
rummer sorg, glæde, begejstring, 
selvrefleksion, overvældende indtryk 
af alt, hvad der omgiver os”, siger han. 
”Det vanskelige er, at fordi Mahlers 
musik netop rummer det hele, er det 
ikke så ligetil at finde frem til den rette 
forståelse.”

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 skrevet 
kontrakt med det tyske pladeselskab 
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.

Fabio Luisi 
& DR Symfoniorkestret

FOTO: KIM MATTHÄI LELANDFOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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Sopranen Valentina Farcas er født 
i Bukarest i 1975. Hun er vokset op 
med sang og opera, for begge hendes 
forældre var sangere på Rumæniens 
Nationalopera. Selv blev hun uddannet 
i Tyskland og havde første del af sin 
karriere i Berlin som solist på Komische 
Oper. De senere år har hun arbejdet 
freelance og optræder i Europa, USA 
og Asien, både i operaer og som kon-
certsolist. Blandt hendes indspilninger 
er Bellinis opera I Capuleti e i Montecchi 
(bygget på Romeo og Julie), hvor hun 
synger hovedrollen som Julie.

Valentina Farcas har flere gange optrådt 
med DR Symfoniorkestrets chefdirigent 
Fabio Luisi, bl.a. på Zürich Operaen og 
ved Firenze-festivalen Maggio Musicale 
Fiorentino, og hun vender tilbage til
Koncerthuset næste år som solist i 
Luisis opførelse af Brahms’ Ein 
deutsches Requiem.

Alten Wiebke Lehmkuhl er født i 1983 
i Oldenburg i Nordtyskland. Hun er ud-
dannet i Hamborg og blev tidligt ansat 
ved Zürich Operaen, selv om hun på det 
tidspunkt stadig var under uddannelse.  
Hun har sin gang på de største 
operascener i Europa, bl.a. La Scala i 
Milano, Covent Garden i London, den 
Bayerske Statsopera og ved Salzburg 
Festspillene, ofte i Wagners operaer. 

Denne sæson synger hun Erda i 
Rhinguldet, dirigeret af Yannick 
Nezet-Seguin. Og ellers er det i høj grad 
som koncertsanger, hun optræder, f.eks. 
som solist i Mahlers symfonier og i ora-
torier, som hun har sunget i bl.a. Berliner 
Filharmonien og Wiens Musikverein. 

Blandt hendes indspilninger er Bachs 
Matthæuspassion, indspillet med diri-
genten Riccardo Chailly, og Beethovens 
9. symfoni dirigeret af Marek Janowski.

Valentina Farcas
& Wiebke Lehmkuhl
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DR Koncertkoret

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL

DR Koncertkoret består i fuld opstilling
af 74 professionelle sangere, der
kommer på scenen, når publikum skal
opleve den store korklang indenfor alle
klassiske genrer og epoker. Koret har fra
starten i 1932 været en fast musikalsk
partner til DR Symfoniorkestret, både
ved koncerter, på indspilninger og ved
nogle af orkestrets udlandsturnéer. 
DR Koncertkoret har også optrådt med 
en lang række danske og internationale
orkestre og ensembler, og man kan
desuden hver sæson opleve koret alene
i a cappella-kormusik.

Både det klassiske repertoire og den
nye musik er vigtig for DR Koncertkoret.
Per Nørgårds Symfoni nr. 3 er skrevet 
specielt til koret, og de har opført og 
indspillet værker af moderne mestre 
som Henze, Stockhausen, Ligeti, Berio 
og Penderecki. Korets Dallapiccola-
indspilning blev i britiske Gramophone 
fremhævet som “tremendous… [the] 
works are ravishingly sung”.

Siden 2016 har den belgiske dirigent
Bart Van Reyn været syngemester for
DR Koncertkoret.
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DR Koncertkoret

Symfonier kan have mange former 
og størrelser. En af de mægtigste er 
Mahlers 2. symfoni for stort orkester 
med orgel og kirkeklokker, et kæmpekor 
og to sangsolister. Symfonien er så 
enorm, fordi emnet er menneskets 
eksistens og fremtid i universet – intet 
mindre. De største tanker kræver de 
største udfoldelser, og Mahler vil have 
det hele med. 

Lang rejse mod en stor 
symfoni

I 1888 var Gustav Mahler en ung, 
succesfuld dirigent, der netop havde 
komponeret sin første symfoni. 
Derefter gik han i gang med et stort 
orkesterstykke i den skæbnetunge 
toneart c-mol. Han vaklede imellem, 
om stykket skulle stå for sig selv, eller 
om det skulle være førstesatsen til en 
ny symfoni. Til sidst bestemte han sig 
for at lade stykket blive som det var, og 
han gav det titlen Todtenfeier – dvs. 
’Begravelseshøjtidelighed’. 

Der gik fem år, før Mahler begyndte at 
udbygge Todtenfeier til en symfoni. 
Først tilføjede han to satser af helt 
anderledes karakter: 2. sats er nærmest 
en naiv folkedans, indbegrebet af 
sorgløshed. 3. sats har også sine 
rødder i folkemusik, men er en skrap 
modsætning, der ironisk kommenterer 
menneskets dumhed. Mahler byggede 
satsen på sin egen sang om den hellige 
Antonius, der prædiker for fiskene. Så 
snart prædikenen er færdig, svømmer 

fiskene videre som om ingenting var 
hændt. Spildte Guds ord! Moralen er, at 
mennesket gentager sig selv hovedløst 
uden sans for de større perspektiver. 

Orkesterstykket Todtenfeier var kort 
sagt ved at udvikle sig til noget meget 
usædvanligt – men det samlende svar 
på spørgsmålene kunne Mahler endnu 
ikke finde. Et heroisk værk som hans 1. 
symfoni kunne det i hvert fald ikke blive, 
for denne gang var det selve helten, der 
symbolsk bliver begravet i førstesatsen 
af det nye værk. Og de efterladte står 
tilbage uden trøst og uden svar.

Året efter kom gennembruddet, 
da Mahler deltog i en virkelig 
’heltebegravelse’. Det var dirigenten 
Hans von Bülow, der blev stedt til hvile 
i Hamborg. Bülow havde både været en 
konkurrent og et idol for Mahler, og hans 
død berørte Mahler dybt. 

I kirken sang et drengekor en salme til 
ord af digteren Klopstock. Ordene lød: 
”Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du, 
mein Staub, nach kurzer Ruh!” (Opstå, 
ja opstå skal du, mit støv, efter kort tids 
hvile). Teksten ramte Mahler som et lyn 
– ”det lyn, som alle skabende kunstnere 
venter på”, skrev han senere. ”Alting 
blev klart og enkelt i mit hoved.” Og de 
satser, han havde bakset så længe med 
at samle, havde med ét fundet deres 
fælles mål. 

Gustav Mahler: 
Symfoni nr. 2
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Mildt lys uden dom

Mahlers 2. symfoni, der senere blev 
kendt som Opstandelsessymfonien, 
lukker eftertrykkeligt det kapitel i 
Mahlers livsværk, der havde handlet om 
heroisme og triumf. Den 30 minutter 
lange førstesats er en gigantisk 
sørgemarch, der sætter fortvivlede 
spørgsmålstegn ved meningen med 
livet. Det er en chokstart på værket, 
og Mahler foretrak, at man ved 
koncertopførelser lavede et ophold på 
mindst fem minutter efter denne 1. 
sats, så publikum fik en chance for at 
fordøje det voldsomme udgangspunkt 
for symfonien. En tradition, der ikke 
levede videre efter Mahlers død, men 
chefdirigent Fabio Luisi holder gerne en 
længere satspause, end man normalt 
gør i en symfoniopførelse. Efter den sats 
er alle groggy.
 
I den 2. og 3. sats ser vi i glimt tilbage 
på vores hjælpeløse liv som jordiske 
skabninger. Den enfoldige folkedans 
i 2. sats udtrykker en længsel efter 
uskyldens år, mens den ironiske 3. 
sats giver et galgenhumoristisk syn på 
tilværelsens meningsløshed. Efter den 
sarkasme slår Mahler et trylleslag med 
begyndelsen af den korte, indadvendte 
4. sats: En enlig sangerinde sætter an 
med ordene ”O Röschen rot” (O, lille 
røde rose), og hun efterfølges af en 
himmelsk blæserkoral. 

Denne lille sang med titlen Urlicht 
(Urlys), er en bøn, som Mahler skubber 
ind mellem døden og opstandelsen i 

symfonien. Han beder den ”lille røde 
rose” (= Jesus?) om at få forklaringen 
på det hele. Bønnen om frelse kan 
ikke formuleres mere ydmygt, og den 
afdæmpede sang står i grel kontrast til 
førstesatsens voldsomme tumult. 

Finalen giver svar, for råbet er blevet 
hørt. Denne sidste sats, der i sig selv 
er et meget komplekst værk (på 
næsten tre kvarter!), begynder med 
kolossale rystelser. Mahler har indtil nu i 
symfonien haft en stor gruppe blæsere 
med seks horn og seks trompeter 
siddende i orkestret, men efter det 
indledende orkesterbrøl af desperation 
afslører han nu et fjernorkester med 
endnu flere messingblæsere skjult 
bag scenen (eller placeret oppe på 
balkonen). Som en stemme i ørkenen 
kalder de en sidste fortvivlet gang på 
svar. Svaret er i første omgang sagte, 
men høres mere og mere tydeligt, og 
mod slutningen af finalens rystende 
jordskælv får dette ’opstandelsestema’ 
den størst tænkelige bekræftelse af 
bimlende kæmpeklokker og korsang.

Mahler lader med stor virkning koret 
sætte ind ganske stille på nøgleordet 
”Aufersteh’n” (Opstå). Han forklarede 
selv denne virkning: ”Et vidunderligt 
mildt lys trænger gennem os helt 
ind i vort inderste hjerte – alt er 
stille og saligt! Og se: Der er ingen 
dom. Der er ingen synder, ingen 
retfærdig, ingen stor, ingen lille – der 
er ikke straf og ingen løn! En almægtig 
kærlighedsfølelse gennemlyser os med 
en salig viden og væren”.
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Ikke et kirkeværk

Gustav Mahler var ikke troende i
traditionel forstand. Få år efter han 
havde skrevet Genopstandelses-
symfonien, konverterede han fra jøde-
dommen til katolicismen. Nogle mener, 
at det først og fremmest var for at 
undgå problemer i datidens anti-
semitiske Wien, hvor han var ved at 
gøre en stor karriere. 

Hvis Mahler havde en egentlig 
religiøs overbevisning, var det snarere 
panteisme, altså at ’Gud’ findes i alt. 
DR Symfoniorkestrets chefdirigent 
Fabio Luisi mener da heller ikke, at 
man skal forstå symfoniens begreb 
om genopstandelse i almindelig 
kristen forstand. Luisi mener, at dette 
kæmpeværk lever fuldstændig op til 
Mahlers egen definition på, hvad en 
symfoni er: ”En symfoni skal være som 
verden – den skal omfatte alt.”

”Symfonien drejer sig om hele 
menneskehedens genopstandelse”, 
forklarer Luisi. ”Mahler gjorde sig 
mange tanker om, at hele universet var 
forbundet. At alt har en mening, og at 
vi kun udgør en lille del af skabelsen. 
Det afspejler sig i hans 2. symfoni. Det 
er et værk om håb og optimisme, en 
forestilling om universel kærlighed 
og forståelse. Det var der brug for på 
Mahlers tid, og sådan er det stadigvæk.”

Jens Cornelius



10 LUISI & MAHLERS 2.

Tekst/oversættelse

4. sats
Tekst fra Des Knaben Wunderhorn

(Altsolo)
O Röschen rot!
Der Mensch liegt in grösster Not!
Der Mensch liegt in grösster Pein!
Je lieber möcht’ ich im Himmel sein!
Da kam ich auf einen breiten Weg;
da kam ein Engelein
und wollt’ mich abweisen.
Ach nein!
Ich liess mich nicht abweisen!
Ach nein!
Ich liess mich nicht abweisen:
Ich bin von Gott
und will wieder zu Gott!
Der liebe Gott
wird mir ein Lichtchen geben,
wird leuchten mir
bis in das ewig selig Leben.

Attacca: 5. sats
Tekst: Friedrich Gottlieb Klopstock
og komponisten.

(Kor og sopransolo)
Aufersteh’n, ja aufersteh’n
wirst du, mein Staub,
nach kurzer Ruh!
Unsterblich Leben
will der dich rief dir geben.
Wieder aufzublüh’n wirst du gesät!
Der Herr der Ernte geht
und sammelt Garben uns ein,
die starben.

Oversættelse: Magna Blanke

O rose rød!
I nød stander mennesket!
I kval stander mennesket!
Jeg ønsker, at jeg i Himlen var!
Da kom jeg ud på så bred en vej;
en engel mødte mig,
han spærred mig vejen.
Åh nej,
jeg lod mig ej bortvise!
Åh nej,
jeg lod mig ej bortvise:
Jeg kom fra Gud,
går tilbage til Gud!
Den kære Gud,
han vil et lys mig give,
han leder mig –
og jeg skal evigt salig blive.

Oversættelse: Magna Blanke

Opstå, ja, mit støv, opstå
skal du i fred
om føje tid!
Thi han, dig kaldte,
vil evigt liv dig skænke.
For at blomstre blev du sået her!
Og Høstens Herre går
og sanker negene – dem
som døde.
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(Altsolo)
O glaube, mein Herz, o glaube:
Es geht dir nichts verloren!
Dein ist, was du gesehnt,
dein, was du geliebt,
was du gestritten!

(Sopransolo)
O glaube:
du warst nicht umsonst geboren!
hast nicht umsonst gelebt, gelitten!

(Kor og altsolo)
Was entstanden ist, das muss verge-
hen!
Was vergangen, auferstehen!
Hör’ auf zu beben!
Bereite dich zu leben!

(Altsolo og sopransolo)
O Schmerz! Du Alldurchdringer!
Dir bin ich entrungen!
O Tod! Du Allbezwinger!
Nun bist du bezwungen!
Mit Flügeln, die ich mir errungen,
in heissem Liebesstreben,
werd’ ich entschweben
zum Licht,
zu dem kein Aug’ gedrungen!

(Kor)
Sterben werd’ ich um zu leben!

(Sopransolo, altsolo og kor)
Aufersteh’n, ja aufersteh’n
wirst du, mein Herz, ,
in einem Nu!
Was du geschlagen,
zu Gott wird es dich tragen!

O tro dog, min sjæl, ja, tro kun:
For dig er intet mistet!
Din længsel bli’r opfyldt;
hvad du elsket har,
– det skal du vinde!

O tro kun;
du blev ikke født forgæves!
– har ej forgæves lidt og levet!

Alt, hvad der er til, er snart forgangen!
Det forgangne, det skal opstå!
Så frygt kun ikke!
Bered dig nu til livet!

O kval, som alt omfatter,
– dig har jeg besejret!
O død, som alt besejrer,
– nu er du besejret!
På vinger, vinger som jeg vandt mig
i kærlighedens stræben,
svæver jeg opad
til lys,
som intet øje skued!

Døden dør jeg for at leve!

Opstå, ja, du skal opstå,
mit hjerte, du,
ja, i et nu!
Hvert slag, mit hjerte,
til Gud vil det dig bære!
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Violin 1
Christina Åstrand
Johannes Søe Hansen
Bartosz Skibinski
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-
Jochumsen
Sophia Bæk
Runi Bæk
Monika Malmquist
Johanna Qvamme
Kern Westerberg
Johan Amandus Lind
Austin Lee Hansen

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

Bratsch
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Gunnar Lychou
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Stine Hasbirk Brandt

Alexander Butz
Magda Stevensson
Benedikte Artved
Minna Svedberg
Vuokko Linnea Lahtinen

Cello
Henrik Dam Thomsen
Vanja Maria Louro
Johan Krarup
Peter Morrison
Louisa Schwab
Richard Krug
Chul-Geun Park
Cansin Kara
Jacob La Cour
Carl-Oscar Østerlind

Kontrabas
Joel Gonzalez
Einars Everss
Michael Rossander Dabelsteen
Ditlev Damkjær
Mads Lundahl Kristensen
Mathilde Qvist
Matilde Zeeberg
Andrew Stalker

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez

Klaus Tönshoff
Søren Elbo
Per Majland

Fagot
Audun Halvorsen
Dorte Bennike
Ioan-Alexandru Chirica
Archie Auger

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Aurora Sæterhaug Bye
Dominika Piwkowska
Oskar Lejonklo
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
Thorbjørn Bogh Gram
Jan Lejonclou
Ola Nilsson
Ulrik Ravn Jensen
Nicolai Sell

Trompet
László Molnár
Karl Husum
Christian Lykke Jensen
Kasper Toftgaard Knudsen
Victor Koch Jensen
Ketil Christensen
Oscar Fransson
Lars Husum
Gustav Melander
Kristian Noe

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

DR Symfoniorkestret
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Sopran
Jihye Kim
Malene Nordtorp
Anna Miilmann
Lise Bech Bendix
Camilla Toldi Bugge
Nina Fischer
Magdalena Kozyra
Marianne G. Nielsen
Anna Carina Sundstedt
Anne Christine Berggreen
Klaudia Kidon
Philippa Cold 
Julie Borgwardt-Stampe
Marianne Mailund Heuer 
Hanna Kappelin 
Louise Odgaard
Iben Silberg 
Anna Maria Wierød 
Sophie Thing-Simonsen
Nina Smidt-Brewer

Alt
Rikke Lender
Hanna-Maria Strand
Susanna Elin Gøtz
Anna Caroline Olesen
Mette Bjærang Pedersen

Lone Selchau
Hanne Struck-Schøning 
Hanne-Marie Le Fevre
Merete Laursen
Linnéa Lomholt
Tobias Nilsson
Susanne Balle
Kristine Gether
Aleksandra Vagner Pedersen
Simone Rønn
Rose-Ann Selmer
Eva Wöllinger-Bengtson
Elenor Wiman

Tenor
Rasmus Gravers Nielsen
Emil Lykke
Adam Riis
Jakob Knudsen Pedersen
Jens Rademacher
Morten Schønberg Sørensen
Kristoffer Appel
Stephen Yeseta
Nils Greenhow
John Andert
Jacob Heide Madsen
Tomas Medici
Otte Ottesen

Palle Skovlund
Thomas Zimmermann
Jens Olav Heckmann
Anders Grunth

Bas
Jakob Soelberg Miskow
Lauritz Jakob Thomsen
Piet Larsen
Hans Lawaetz
Asger Lynge Petersen
Tore Asbjørn Hansen
Martin Palsmar 
Claus Cofod
Rasmus Thaarup
Emil Ritter
Steffen Bruun
Johan Karlström
Daniel Åberg
Jørgen Ditlevsen
Rasmus Kure Thomsen
Paul Frederiksen
Mikkel Tuxen
Stefan Cushion
Jens Brückner
Rune Stensvold

DR Koncertkoret

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

Harpe
Nina Schlemm
Berit Spælling

Pauker
René Felix Mathiesen
Nicola Carrara

Slagtøj
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Mads Hebsgaard Andersen
Lars Vestergaard Larsen
Johan Møllebjerg
Marta Soggetti
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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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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
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik & P2 — Kim Bohr

Chef for DR Symfoniorkestret udvikling og drift — Jakob Holtze

Repertoirechef — Tatjana Kandel

Kunstnerisk leder for DR Koncertkoret — Michael Emery

Producent — Curt Kollavik Jensen

Produktionsledere — Morten Danvad, Cecilie Honoré

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

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


