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Torsdagskoncerten sendes direkte 

i P2 Koncerten og genudsendes 

søndag kl. 12.15

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Fabio Luisi
Dirigent

Marie-Ange Nguci
Klaver

Torsdag 24. marts 2022 kl. 19.30
Lørdag 26. marts 2022 kl. 15.00

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30/14.00

i koncertsalen v. Rie Koch 
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Program

Carl Nielsen (1865-1931)
Symfoni nr 6, ’Sinfonia simplice’ (1924-25)

      I – Tempo giusto
II – Humoresque. Allegretto
III – Proposta seria. Adagio

IV – Theme and Variations. Allegro

ca. 32´

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91)
Klaverkoncert nr. 21, C-dur, KV 467 (1785)

I – Allegro maestoso
II – Andante

III – Allegro vivace assai

ca. 29´

Pause (30’) ca. kl. 20.35/16.05

Uddeling af Peter Varmings Mindepris 2020 & 2021 (kun ved lørdagskoncerten)

Peter Tjajkovskij (1840-93)
Symfoni nr. 5, e-mol, opus 64 (1888)

I – Andante – Allegro con anima
II – Andante cantabile con alcuna licenza

III – Valse. Allegro moderato
IV – Finale. Andante maestoso – Allegro vivace

ca. 46´
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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 desuden som chefdirigent 
for NHK Symfoniorkestret i Tokyo. Men 
Luisi har samtidig forlænget sin kon-
trakt med DR Symfoniorkestret frem til 
foreløbig 2026, og for tiden indspiller 
de alle Carl Nielsens symfonier og solo-
koncerter for pladeselskabet Deutsche 
Grammophon. 

”Dag for dag får jeg en dybere indsigt i 
Carl Nielsens tonesprog, og jeg føler, at 
jeg forstår denne komponist, som er så 
original, så dybsindig og så koncentre-
ret”, siger Fabio Luisi.

Pianisten Marie-Ange Nguci er bare 23 
år og en begavelse af de helt sjældne. 
Hun er født i Albanien, men flyttede til 
Paris som 13-årig, da hun blev optaget 
på Pariserkonservatoriet. Hun bestod 
den femårige solistuddannelse på tre år, 
hvorefter hun tog en kandidatgrad i mu-
sikvidenskab. Udover at være klavervir-
tuos spiller hun også orgel og cello – og 
taler i øvrigt syv sprog. 

Endnu er Marie-Ange Ngucis karriere 
koncentreret om Frankrig, men denne 
sæson optræder hun i høj grad inter-
nationalt og i nogle af Europas fineste 
koncertsale, bl.a. Musikverein i Wien, 
Berlins Konzerthaus og Concertgebouw 
i Amsterdam. 

På sit debutalbum fra 2018 spiller hun 
franske værker af bl.a. Saint-Saëns og 
César Franck, men har i øvrigt et meget 
bredt repertoire med musik fra fire 
århundreder og en særlig interesse for 
helt ny musik.

Fabio Luisi 
& Marie-Ange Nguci

FOTO: CAROLINE DOUTREFOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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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 udgivelser, 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 for det tyske plade-
selskab Deutsche Grammophon, som 
udkommer fra 2022.

DR Symfoniorkestret har altid været tæt 
forbundet med den danske musik, men 
helt fra begyndelsen har orkestret også 
haft en særlig forbindelse til den rus-
siske musiktradition. Da den berømte 
dirigent Nicolai Malko dirigerede orke-
stret 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.

Også i dag er det vigtigt for DR Sym-
foniorkestret at favne hele det rige, 
symfoniske repertoire fra forskellige 
klassiske og romantiske traditioner op 
til vores egen tid. Orkestret samarbej-
der hver sæson med nulevende kompo-
nister 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 koncerter på 
radio, tv og internet, og millioner lytter 
med, når koncerterne transmitteres in-
ternationalt. Det gælder også denne af-
tens koncert, som sendes i bl.a. Sverige, 
Portugal og Spanien – og selvfølgelig 
også på DR P2 og i DR LYD.

DR Symfoniorkestret

FOTO: KIM LELAND
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Nielsen, Mozart
& Tjajkovskij
Carl Nielsen: 
Symfoni nr. 6

Symfoni nr. 6 fra 1925 er Carl Nielsens 
sidste, mærkeligste og mest omdisku-
terede symfoni. Hvad er det, der foregår 
i den? Laver han fis med publikum? 
Parodierer han moderne musik? Eller 
lægger han sig selv på psykologens 
briks? 

Titlen Sinfonia semplice (Enkel symfoni) 
er underfundig. Den peger umiddelbart 
på de naive temaer og den gennem-
sigtige klangverden, som symfonien 
begynder med. Væk er de enorme 
kraftudfoldelser fra hans foregående 
symfonier nr. 4 og 5. 

I pressen fremhævede Carl Nielsen 
også netop den lyse side af symfonien. 
”Der er lystige Ting deri”, sagde han, 
uden at man i avisen kunne aflæse, 
hvorfor musikken skulle være lystig.

Hurtigt i 1. sats melder der sig en kom-
pleksitet, der gør påstanden om enkel-
hed falsk. De naive temaer bliver til hule 
postulater om idyl og fordragelighed, 
når musikken begynder at modsige sig 
selv. Påstand og modsigelse følges ad 
gennem hele satsen, og på det, der 
burde have været satsens højdepunkt, 
kikser musikken storslået på en 
skærende uhyggelig dissonans. 
Enkelhedens princip har spillet fallit. 

Så følger den bizarre 2. sats, Humore-
ske, hvor instrumenterne slippes løs i 

anarki. En spagfærdig spillemandsme-
lodi forsøger at påtage sig funktionen 
som det halmstrå, de andre kan gribe 
om. Imens gaber basunen provokeren-
de af kedsomhed. Er det Carl Nielsens 
bud på moderne musik? Er det en paro-
di på moderne musik? Eller giver kom-
ponisten simpelthen slip på styringen 
– og skyldes det i så fald ren afmagt? 
Carl Nielsens samtid, også hans mange 
beundrere, håbede, at det hele blot var 
en underlig vits. 

I 3. sats står musikken trængt op med 
ryggen mod muren og forsøger at sam-
le sig ved hjælp af seriøsitet og klassisk 
fugateknik. Flere forsøg undervejs på 
at skabe sammenhæng bliver ikke 
gennemført efter planen, og da satsen 
omsider falder til ro, er det på grund af 
opgivenhed. Komponisten bag denne 
musik står nu helt afklædt tilbage, alene 
med en følelse af ufuldkommenhed og 
meningsløshed.

Reaktionen kommer i den fandeni-
voldske 4. sats, som består af varia-
tioner over endnu en lille melodi. 
Udviklingen spændes meget hårdt, 
og det knækker helt, da en tossegod 
variation i valsetakt angribes af kaotiske 
udbrud fra messingblæserne. Tilbage 
er kun tomme fanfarer og en balstyrisk 
fuldemandspolka. Carl Nielsen lader 
symfonien ende med en provokerende 
pruttelyd i fagotterne som et uforbe-
holdent ’skråt op’-tegn. Den fejrede 
nationalkomponist slutter kort sagt sin 
gerning som symfoniker med at sige     
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Nielsen, Mozart
& Tjajkovskij

”I kan rende mig” til os alle sammen.

Lystige ting – jo, det er der bestemt 
i Nielsens sidste symfoni. Og det er 
dødsensalvorligt. Historisk set har sym-
fonien været regnet for Carl Nielsens 
svageste, fordi den med sin groteske 
ujævnhed og manglende forløsning 
benægter de idealer og den råstyrke, 
de fem foregående symfonier havde 
præsenteret. 

I Symfoni nr. 6 møder man ingen afkla-
ret mester i sin sene fase, hvor alt giver 
højere mening. Tværtimod. Og derfor 
er den så hårrejsende. Det er én stor 
afmontering af Carl Nielsen selv, der her 
sidst i livet sætter et stort spørgsmåls-
tegn ved, om tilværelsens anstrengelser 
overhovedet har haft nogen mening.

Wolfgang Amadeus Mozart: 
Klaverkoncert nr. 21

Mozarts klaverkoncerter er så yndeful-
de og melodiøse, at man næsten kan 
glemme, hvor stor kunst, de er. En del af 
Mozarts magi er netop, at han forfører 
os ved at pakke sin musik så ufattelig 
smukt ind. Og smukkere end den 
berømte Klaverkoncert nr. 21 bliver det 
ikke. Musikken blev skrevet, da Mozart 
var på toppen af sin berømmelse i 
Wien i 1785. I dag er klaverkoncerten 
et af menneskehedens mest kendte 
musikværker og et ikon for vores opfat-
telse af Mozart.  

I 1960’erne fik koncerten sit tilnavn 

som ”Elvira Madigan-koncerten”, da 
andensatsen blev brugt i Bo Wider-
bergs berømte film om den unge 
danske linedanserinde, Elvira Madigan, 
der levede i slutningen af 1800-tallet. 
Sammen med den svenske løjtnant 
Sixten Sparre stak hun af fra verden, 
nød kærligheden en sidste gang på 
Tåsinge, inden han skød hende – 
hvorefter han tog livet af sig selv. 
Brugen af musikken i filmen er genial, 
for hvilken musik karakteriserer bedre 
en kærlighed så stor, at jordforbindelsen 
slipper?

Den berømte andensats er som en arie 
for klaver. Melodien flyder hele tiden 
ovenpå, mens pianistens venstre hånd 
følger strygernes diskrete akkompag-
nement. Den stille pulseren, spillet med 
dæmpede strygere, bliver holdt oppe 
af basserne, der meget virkningsfuldt 
knipser på strengene i stedet for at 
stryge med bue. Imens holder man som 
lytter vejret, og man ånder lettet op, 
når pianisten som en anden linedanser 
til sidst lander med begge fødder på 
jorden igen.

Al angst er væk, præcis som i de mest 
himmelske stunder for det forelskede 
par Elvira og Sixten. Kun lurer en 
mystisk passage i 1. sats: Mellem det 
’mandlige’ hovedtema og det ’kvinde-
lige’ sidetema spiller klaveret et helt 
fremmed tema i g-mol, der står alene 
og ikke høres igen i resten af værket. En 
slange i Paradis. Den ville Elvira kunne 
nikke genkendende til.
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Peter Tjajkovskij: 
Symfoni nr. 5

Tjajkovskijs Symfoni nr. 5 er et af de 
musikværker, der ikke behøver en for-
taler – symfonien er nemlig tætpakket 
med pragtfulde temaer, farver og følel-
ser. På det private plan kunne 
Tjajkovskij dog godt have trængt til en 
fortaler, for han var konstant i tvivl om 
symfoniens kvaliteter. 

Selv om publikum jublede ved urop-
førelsen i Skt. Petersborg i 1888 
– og ved Tjajkovskijs  efterfølgende 
koncerter i Moskva, Prag og Hamborg – 
tvivlede han stadig: ”Jeg er overbevist 
om, at den er mislykket. Der er noget 
afskyeligt ved den, en overdreven 
farverigdom og uærlighed, som jeg er 
sikker på, publikum straks bemærker.”

Den voldsomme selvkritik skyldtes nok 
især, at Tjajkovskij i symfonien kastede 
sig ud i sit mest hudløse emne: hans 
egen skæbne. I sine tre sidste symfo-
nier, nr. 4, 5 og 6, beskriver han, hvordan 
skæbnen ikke er til at undslippe. Sym-
fonierne fører til hver deres konklusion, 
men i 5. Symfoni ender kampen trods 
alt optimistisk. Men vejen dertil er fuld 
af drama og tvivl. 

Symfonien bygger på et gennem-
gående tema, der bliver spillet af 
klarinetterne straks fra begyndelsen af 
1. sats. Herefter dukker temaet op alle 
vegne og styrer begivenhederne i sym-
fonien. For Tjajkovskij symboliserede 

det ”den komplette underkastelse af 
Skæbnen, Forsynets uransagelige bud”.

Temaet har karakter af en sørgemarch, 
og hver gang det dukker op, får det 
musikken til at skælve af skræk. F.eks. 
i den langsomme andensats, der ellers 
begynder i ophøjet ro med en gribende 
melodi i hornet. Horntemaet bevæger 
sig rundt til de andre instrumenter 
og følelsesfuldheden stiger, indtil den 
brutalt afbrydes af det mægtige skæb-
nemotiv, spillet af messingblæserne.

Tjajkovskij udtalte sig aldrig offentligt 
om symfoniens budskab. Da skæbne-
temaet til slut vender tilbage som en 
pompøs march i dur, kan man derfor 
tolke det alt efter temperament. Er det 
en triumferende ’happy ending’, eller 
er det måske Skæbnen, der definitivt 
underlægger sig alle drømme?
 
Tjajkovskijs personlige liv var dybt 
præget af den slags tvivl. Men Symfoni 
nr. 5 blev snart så stor en succes, at 
Tjajkovskij åndede lettet op: ”Jeg er 
begyndt at holde af den”, skrev han. 
”Min første vurdering af symfonien var 
urimeligt streng.”

Jens Cornelius
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Violin 1
Soo-Jin Hong
Johannes Søe Hansen
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
Monika Malmquist
Anja Zelianodjevo
Johanna Qvamme
Kern Westerberg
Johan Amandus Lind
Austin Lee Hansen

Violin 2
Gunvor Sihm
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
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Ida Balslev
Amalie Kjældgaard Kristensen
Djumash Poulsen

Bratsch
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov

Katrine Reinhold Bundgaard
Gunnar Lychou
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Lilion Anne Soren
Stine Hasbirk Brandt
Alexander Butz
Magda Stevensson
Benedikte Artved
Minna Svedberg
Vuokko Linnea Lahtinen
Malin William-Olsson

Cello
Soo-Kyung Hong
Henrik Dam Thomsen
Louisa Schwab
Richard Krug
Carsten Tagmose
Birgitte Øland
Johan Krarup
Peter Morrison
Cansin Kara
Jacob La Cour

Kontrabas
Joel Gonzalez
Einars Everss
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Mads Lundahl Kristensen
Mathilde Qvist
Matilde Zeeberg
Andrew Stalker

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Mikael Beier

Obo
Eva Steinaa
Ulrich Trier Ortmann

Klarinet
Johnny Teyssier
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Aurora Sæterhaug Bye
Dominika Piwkowska
Oskar Lejonklo
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
Einar Öhman
Christian Vinther

Trompet
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen
Christian Lykke Jensen

Basun
Lars Ragnar Karlin
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland 

Pauker
René Felix Mathiesen

Slagtøj
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara

DR Symfoniorkestret

Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.
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Advokat Peter Varming var den første 
formand for Radiosymfoniorkestrets 
Venneforening, der siden har skiftet 
navn til Venneforeningen for DR’s kor og 
orkestre. Peter Varming var direktør for 
Beckett- Fonden og en stor ven af orke-
stret, som han gennem årene støttede 
med stor generøsitet.

Peter Varming døde i februar 2015 
og efter hans død opstod idéen om at 
oprette en mindepris i Peter Varmings 
navn.

Peter Varmings Mindepris uddeles én 
gang om året til en musiker fra 
DR Symfoniorkestret, der gennem sit 
kunstneriske virke i særlig grad har 
bidraget til orkestrets udvikling frem 
til dets nuværende høje internationale 
niveau.

Ved nytårskoncerten den 30. december 
2015 blev solofløjtenist Ulla Miilmann 
den første prismodtager. Siden er 
prisen uddelt til solobratschist Claus 
Myrup, solojanitshar Gert Sørensen, 
koncertmestrene Christina Åstrand 
og Johannes Søe Hansen og senest til 
solohornist Lasse Mauritzen i 2019. Ved 
lørdagens koncert uddeles priserne for 
2020 og 2021.

Peter Varmings Mindepris er på 
25.000 kr. og doneres af Beckett-
Fonden.

Modtageren af prisen udpeges af en 
priskomité, der består af formanden 
for Venneforeningens bestyrelse, en 
repræsentant for DR Symfoniorkestret, 
chef for DR Kor & Orkestre samt en 
repræsentant for Beckett-Fonden.

Peter Varmings 
Mindepris

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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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

Producent — Marie Rørbech

Produktionsleder — 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

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


