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Torsdagskoncerten sendes 

direkte i P2 Koncerten og 

genudsendes søndag kl. 12.15

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Johannes Søe Hansen

Barbara Hannigan
Dirigent & sopransolist

Torsdag 3.  marts 2022 kl. 19.30
Fredag 4. marts 2022 kl. 19.30

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Celine Haastrup

Haydn-symfonien sendes 

på DR2 

søndag 10. april kl. 19.00
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Program

Joseph Haydn (1732-1809)
Symfoni nr. 44, ’Trauer’ (1770 el. 1771)

I – Allegro con brio
II – Menuetto
III – Adagio

IV – Finale. Presto

        ca. 21’

Pause (30’) ca. kl. 19.55

Gustav Mahler (1860-1911)
Symfoni nr. 4, G-dur (1900-01)

I – Bedächtig, nicht eilen
II – In gemächlicher Bewegung, ohne Hast

III – Ruhevoll, poco adagio
IV – Sehr behaglich

        ca. 57´

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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Når vi i aften sætter os godt til rette i 
sæderne for at glæde os over at høre to 
af musikhistoriens store komponister, vil 
nogle af os måske også i baggrunden 
høre den uhyggelige lyd af krig – en 
krig, der føres langt væk fra os, men 
dog er påtrængende og smertelig. 

At der føres krige er ikke nyt. Der har 
været krig et sted i verden i stort set 
hele menneskehedens historie. 

Men hver krig er ny og brutal og ryster 
vores verden. Derfor er det en velsig-
nelse, at vi kan mødes i Koncertsalen 
og høre, hvordan musikken kan rum-
me og udtrykke alle dimensioner af 
menneskers færden.  Den kan udtryk-
ke det uudsigelige, lægge fine nuancer 
til de spørgsmål, vi stiller, og give os 
mulighed for at “gå på Guds egne 

grønne græsenge, i salige processioner, 
fuld af fromhed og længsel”, som der 
står i programnoterne til Haydns 
symfoni. Eller den kan udtrykke de 
musikalske gåder i Mahlers 4. symfoni, 
hvor han med barnestemme fortæller 
os om Himmerigs glæder, eller med den 
forstemte violin lader Døden selv spille 
op til knokkeldans. 

Jeg håber, vores koncerter her i huset 
og på radio og tv kan være med til at 
sætte et perspektiv på vores verden og 
vores hverdag og dermed være en del 
af et rungende svar, når menneskets 
frihed bliver knægtet. 

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset, 
Den Levende Musik & P2

Kære publikum

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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Barbara Hannigan
& DR Symfoniorkestret

Barbara Hannigan er en virtuos sanger-
inde med en parallel karriere som 
dirigent. Hun modtog Léonie Sonnings 
Musikpris 2020 her i Koncerthuset for 
”sin nytænkning af musikerens rolle og 
ved kompromisløst at investere sig selv 
som menneske og kunstner”. Bedst 
kendt er hun nok for sin sensationelle 
fortolkning af Hans Abrahamsens sang-
cyklus let me tell you, som er skrevet 
specielt til hende. 

Barbara Hannigan er født i 1971 i 
Nova Scotia og bor i Frankrig. Hun 
er 1. gæstedirigent for Göteborg 
Symfoniorkester og har desuden 
netop indgået et samarbejde med 
London Symfoniorkester, hvor hun de 
kommende tre år skal være ’Associate 
artist’, dvs. huskunstner. Hun excellerer 
i at give koncerter, hvor hun er både 
solist og dirigent i samme værk, og som 
den første nogensinde er hun begyndt 
at opføre Mahlers 4. symfoni med sig 
selv i begge roller.

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.

FOTO: MARCO BORGGREVE FOTO: KIM LELAND
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Joseph Haydn: 
Symfoni nr. 44

Joseph Haydn er en af de mest opfind-
somme komponister, der har levet. 
Ikke to af hans 108 symfonier er ens! 
Hvis man synes, de kan skæres over 
én kam, så må man folde ørene ud – 
Haydn er nemlig knivskarp, og under 
den polerede overflade er der fuldt af 
overraskelser og raffinementer.

Symfoni nr. 44 er skrevet i 1770 eller 
1771, hvor Haydn var ansat som hof-
kapelmester hos fyrst Esterházy. Han 
var også midt i en fase, hvor han 
eksperimenterede meget med sine 
udtryk. Man har kaldt stilretningen for 
Sturm und Drang (’stormfuldhed og 
trang’), fordi stærke personlige følelser 
gennemtrænger musikkens facade.  

Også rent teknisk præsenterer Haydn 
os for uventede ting, f.eks. angiver 
han som en af de første symfonikere 
præcis, hvordan musikkens karakter 
skal udføres. Dynamikken er angivet 
med styrkegrader fra pianissimo (pp) 
til fortissimo (ff), der var yderpunkterne 
i datidens musik. Hele spændet hører 
man allerede indenfor det første halve 
minut af 1. sats! Haydn supplerer med 
kraftige accenter på enkelte toner, der 
giver musikken retoriske chokeffekter. 

Menuetsatsen, der plejer at have en 
’pausefunktion’ som 3. sats, flytter 
Haydn frem i køen som nr. 2. Han 
konstruerer menuetten som en kunst-

færdig kanon, hvor de lyse strygere 
spiller kanon med de dybe strygere, 
efterhånden også forstærket af oboer. 
En usædvanlig idé i en satstype, der 
ellers plejer at være ganske simpel – 
men denne gang er det som om Haydn 
river bagtæppet ned, så musikkens 
indre mekanik bliver tydeligere end den 
enkle danserytme.

Haydn tilføjer i det hele taget mange 
elementer, som sikkert kom på tværs 
af den forventede hofunderholdning. 
Finalesatsen er ikke kun hurtig og med-
rivende underholdning, men er pakket 
med kontrapunktiske finesser. Og så 
er Symfoni nr. 44 jo ikke mindst en 
symfoni i mol, hvad der var yderst 
usædvanligt. Langt de fleste symfonier 
dengang var i dur – og Haydn var en af 
de få komponister, der kunne finde på 
at fravige den norm.

I de tysktalende lande er Symfoni 
nr. 44 kendt som Trauersinfonie 
(Sørgesymfonien). Det er en titel, der 
først blev fundet på næsten 100 år 
efter, symfonien var skrevet. Måske 
skyldes det en sagnomspunden udta-
lelse om, at Haydn ønskede den lang-
somme 3. sats spillet ved sin egen 
begravelse. Sådan gik det ikke helt, 
for ved hans begravelse i Wien 1809 
opførte man Mozarts Requiem. Derimod 
spillede man ved en efterfølgende 
mindehøjtidelighed i Berlin hele denne 
”gamle symfoni med den rørende 
Largo”, som en avis formulerede det 
dengang. 

Haydn
& Mahler
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Den ”rørende Largo”, altså den lang-
somme sats i Symfoni nr. 44, er i E-dur, 
omvendt af symfoniens udgangspunkt 
e-mol. Og satsen er alt andet end 
sørgelig. Tværtimod er det blide, him-
melske toner, der fuld af fromhed og 
længsel skrider fremad som i en salig 
procession. Sorg er slet ikke den gen-
nemgående følelse i denne ’sørge-
symfoni’, der med drastiske udsving 
optegner et helt landkort af menneske-
lige følelser og drømme.

Gustav Mahler: 
Symfoni nr. 4

Mahlers Symfoni nr. 4 blev modtaget 
med undren ved uropførelsen i 1901. 
Hvad skulle man dog mene om sådan 
en timelang symfoni, der krydsklipper 
mellem Paradis, skrækeffekter og bizar 
humor?

I forvejen var Gustav Mahler blevet 
prügelknabe i sin hjemby Wien. Selv om 
hans talent som dirigent og komponist 
gjorde ham umulig at overse, var han 
skydeskive på grund af sine eksperi-
menter – og på grund af sin jødiske 
afstamning. 

Symfoni nr. 4 blev endnu et indlæg 
i debatten om Mahler. For her laver 
han virkelig rod i traditionerne. Det 
mest forskelligartede materiale bliver 
stillet klos op ad hinanden. Ironi og 
omskiftelighed gør det udfordrende at 
holde fast i musikken, og svaret på de 

mærkelige begivenheder får man først 
i finalen. 

”Et opbud af alle tænkelige spøgefuld-
heder som overlæsset udsmykning af 
et uformeligt, stilløst uhyre”, skrev en af 
datidens velformulerede anmeldere om 
symfonien.

I netop denne Mahler-symfoni er de 
tunge messinginstrumenter taget ud af 
orkestret. Til gengæld er der en særlig 
stor brug af lyse og klirrende instru-
menter med fremtrædende roller til 
bækkener, harpe, fløjter, oboer, de lyse 
strygere – og bjælder! Straks i begyn-
delsen af 1. sats præsenterer Mahler 
en musikalsk gåde, hvor bjældeklang 
og spøgelsesfløjter skifter abrupt med 
gemytlige wienertoner. Bjældernes 
klirren bliver faktisk det musikalske 
motto for værket. De symboliserer 
kaneklokkerne fra en gammeldags 
droske, der kører hastigt afsted. Men 
hvorhen? 

2. sats er en grotesk komedie, hvor 
Mahler lader soloviolinen spille med 
strengene stemt i forkerte toner. 
Violinen skal ikke spille falsk, men 
strengene er spændt så hårdt, at det 
giver en abnorm og påtrængende 
klang. Det er Døden selv, der spiller op 
til knokkeldans. Den kulsorte humor 
sættes op mod et kontrasterende 
afsnit, hvor de idylliske klichéer er dybt 
satiriske. 
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Den langsomme 3. sats er symfoniens 
længste. Satsen er udformet som 
variationer over en march. Denne gang 
er det ikke en af Mahlers sædvanlige 
sørgemarcher, for der er et lykkeligt 
og helligt skær over denne musik, der 
nærmest virker naivt. En beroligende 
mikstur oven på mareridtet i forrige 
sats. 

Satsen ender med et triumferende 
fortissimo i overvældende stråleglans. 
Er optoget ankommet til Himmelen? 
Og er vi blevet forvandlet til Guds børn 
igen? Noget kunne tyde på det, for i 
finalen forener barndommen sig med 
Paradis. 

I denne sidste sats føjer Mahler ord til 
musikken og lader en sangerinde synge 
ordene fra en folkesang med titlen Das 
himmlische Leben (Det himmelske liv). 

Den fortæller barnligt om de salige i 
Himmelen, der faktisk har det meget 
enkelt. Det minder egentlig om jorde-
livet, når det er bedst: Man danser og 
man drikker, og man slagter de små dyr 
for at spise dem. Et sort-humoristisk 
billede, der klynger sig til håbet om en 
nådig Gud. 

Sopransangerindens lyse stemme i 
slutsatsen skal gøre det ud for et barns. 
Mahler udlagde pointen sådan her: 
”Munterheden i den 1. sats tilhører 
en forunderlig højere verden, som har 
tilbøjelighed til at forvirre og forfærde 
os. I den sidste sats forklarer et barn 
os meningen med det hele, for barnet 
tilhører puppernes verden, som ikke 
desto mindre er på et højere niveau end 
vores.”

Jens Cornelius

NY STÆRK SÆSON MED  
DR SYMFONIORKESTRET 
2022-2023
Tegn abonnement med fordele nu
– køb billetter fra 7. marts

Læs mere på drkoncerthuset.dk
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Violin 1
Johannes Søe Hansen
Bartosz Skibinski
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Tine Rudloff
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Johanna Qvamme
Kern Westerberg
Johan Amandus Lind

Violin 2
Gunvor Sihm
Teresa La Cour
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Marianne Bindel
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Christian Ellegaard
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Amalie Kjældgaard Kristensen

Bratsch
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Katrine Reinhold Bundgaard
Gunnar Lychou
Kristian Scharff Fogh
Lilion Anne Soren
Stine Hasbirk Brandt
Katarzyna Bugala
Alexander Butz
Magda Stevensson
Benedikte Artved

Cello
Henrik Dam Thomsen
Louisa Schwab
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Johan Krarup
Richard Krug
Jacob La Cour

Kontrabas
Joel Gonzalez
Einars Everss
Henrik Schou Kristensen
Michael Rossander Dabelsteen 
Ditlev Damkjær 
Mathilde Qvist

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Russell Satoshi Itani 
Elizabeth Salerno

Obo
Eva Steinaa
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike

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

Trompet
László Molnár
Karl Husum
Christian Lykke Jensen

Harpe
Alexandra Marie Juliette Guiraud

Pauker
René Felix Mathiesen

Slagtøj
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Mads Hebsgaard Andersen
Oliver Kragelund

DR Symfoniorkestret

Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.
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Das himmlische Leben
Livet i Himmelen
Tekst fra Des Knaben Wunderhorn,
gamle tyske folkesange samlet af
Ludwig Achim von Arnim og
Clemens Brentano

Wir genießen die himmlischen Freuden,
d’rum tun wir das Irdische meiden.
Kein weltlich Getümmel
hört man nicht im Himmel!
Lebt alles in sanftester Ruh’.
Wir führen ein englisches Leben!
Sind dennoch ganz lustig daneben!
Wir tanzen und springen,
wir hüpfen und singen!
Sanct Peter im Himmel sieht zu!

Johannes das Lämmlein auslasset,
der Metzger Herodes drauf passet!
Wir führen ein geduldig’s,
unschuldig’s, geduldig’s,
ein liebliches Lämmlein zu Tod!
Sanct Lucas den Ochsen tät schlachten
ohn’ einig’s Bedenken und Achten;
der Wein kost kein Heller
im himmlischen Keller,
die Englein, die backen das Brot.

Oversætter ubekendt

Vi nyder de himmelske glæder,
derfor søger vi at undgå alt timeligt.
Verdslig larm og tumult
hører man ej i Himlen!
Alt her sker i fred og i ro!
Man fører et liv som en engels,
og dog er man lystig og fro:
Vi danser og springer,
vi hopper og synger,
og Himlens Sankt Peter ser på!

Johannes lader lammet løbe,
slagteren Herodes venter på det!
Vi fører et langmodigt,
uskyldigt, langmodigt
og blidt lille lam til døden!
Sankt Lukas slagter oksen
uden mindste betænkning.
En skilling for vinen
i Himmelens kælder;
og englene, de bager brød.

Tekst
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Gut’ Kräuter von allerhand Arten,
die wachsen im himmlischen Garten!
Gut’ Spargel, Fisolen
und was wir nun wollen!
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit!
Gut’ Äpfel, gut’ Birn und gut’ Trauben!
die Gärtner, die alles erlauben!
Willst Rehbock, willst Hasen,
auf offenen Straßen
sie laufen herbei!
Sollt ein Fasttag etwa kommen
alle Fische gleich
mit Freuden angeschwommen!
Dort läuft schon Sanct Peter
mit Netz und mit Köder
zum himmlischen Weiher hinein,
Sanct Martha die Köchin muss sein!

Kein Musik ist ja nicht auf Erden,
die uns’rer vergleichen kann werden.
Elftausend Jungfrauen
zu tanzen sich trauen!
Sanct Ursula selbst dazu lacht!
Cäcilia mit ihren Verwandten
sind treffliche Hofmusikanten!
Die englischen Stimmen
ermuntern die Sinnen!
dass alles für Freuden erwacht.

Alle slags gode urter
vokser i den himmelske have!
Gode asparges og bønner
ja, alt hvad vi kan ønske os!
Fulde skåle er sat frem,
gode æbler, pærer og druer!
Gartnerne byder os alt!
Ønsker du råbuk eller hare?
På åben gade
springer de omkring.
Og skulle en fastedag oprinde,
svømmer fiskene
villigt frem!
Sankt Peter iler straks,
klar med net og madding,
hen til den himmelske dam.
Sankt Martha er i køkkenet.

Slet ingen jordisk musik
kan lignes med vores i Himlen.
Elleve tusind jomfruer
vover sig ud i dans!
Sankt Ursula smiler derved!
Cecilie og hendes nærmeste
er glimrende hofmusikanter!
Og englenes stemmer
opmuntrer sindet,
så alt er beredt til glæde.
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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

Producent — Marie Rørbech

Produktionsleder — Morten Danvad

Lydproducer — Morten Mogensen

Musiktekniker — Mikkel Nymand

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

Foto — Christian Rahbek Olsen, Niels Rinder

Tryk — DR Tryk 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


