
1PULSAR FESTIVAL 2022: TRIO

Pulsar Festival 2022:
TRIO



2 PULSAR FESTIVAL 2022: TRIO
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Koncertmester: Bartosz Skibinski
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Program

Adrianna Kubica-Cypek (f. 1996)
Reflection Nebulae (2022), uropførelse

        ca. 12’

Evagoras Solias Apokidis (f. 1996)
Morphes (2021)

        ca. 11´

Marcela Lucatelli (f. 1988)
RGBW (2019, rev. 2021), uropførelse

  ca. 10´

Pause (30’) ca. kl. 20.10

Simon Steen-Andersen (f. 1976)
TRIO (2019), dansk førsteopførelse

        ca. 48´

PULSAR 2022
PULSAR er Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums festival for ny musik. Hvert år deltager

DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet med uropførelser eller danske førsteopførelser 

af nye værker. Denne gang spiller orkestret nye værker af tre unge komponister, som er 

studerende eller nyligt uddannede ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium: Marcela 

Lucatelli, Evagoras Solias Apokidis og Adrianna Kubica-Cypek. I anden del af koncerten 

opfører DR’s tre største ensembler i fællesskab Simon Steen-Andersens storværk TRIO fra 

2019 – et værk bestilt af DR og SWR, som i aften får sin første danske opførelse

DKDM.DK/PULSAR
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Da DR Symfoniorkestret blev grund-
lagt i 1925 som en vigtig del af DR, 
var det med det specifikke formål at 
sikre, at dansk musik og musikere altid 
kunne opleves af alle. Orkestret har i de 
snart 100 år forvaltet opgaven med at 
sikre, at den klassiske musik vedbliver 
at udvikle sig og afspejle nye originale 
komponisters tanker og oplevelser. DR 
Symfoniorkestret har haft frugtbare 
samarbejder med mange danske kom-
ponister, bl.a. Vagn Holmboe, Herman 
D. Koppel, Per Nørgård, Axel Borup-Jør-
gensen, Hans Abrahamsen, Bent Søren-
sen og Thomas Agerfeldt Olesen. 

I det løbende samarbejde med PULSAR 

har DR Symfoniorkestret givet lyd og liv 
til bl.a. Double Face af Aya Ashido, der 
var med til at kvalificere hende til
Zemlinsky Prisen i 2019, og Bára 
Gisladóttirs VAPE, der siden er blevet 
opført af bl.a. Frankfurt Symfoniorkester 
og Islands Symfoniorkester. 

Næste sæson byder på uropførelser af 
Rune Glerup, Line Tjørnhøj, Li-Ying Wu 
og Bechara El-Khoury, alle bestilt af DR 
Symfoniorkestret, ligesom orkestret 
ofte også er medbestillere, i de seneste 
år bl.a. til værker af Thomas Adès, 
Thomas Larcher, Matthias Pintscher, 
Julia Wolfe og Unsuk Chin.
 

DR Koncertkoret består i fuld opstil-
ling 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 

DR Symfoniorkestret

DR Koncertkoret

FOTO: KIM MATTHÄI LELAND

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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DR Big Band er regnet som et af Euro-
pas ledende bigbands, hjemmehørende 
i en by og et land som har en særdeles 
stolt tradition som ’hjem’ for den ame-
rikanske jazz. Mange af jazzens inter-
nationale ikoner som Thad Jones, Bob 
Brookmeyer, Ray Pitts og Jim McNeely 
virkede i lang tid i Danmark og påvirke-
de det danske musikliv på usædvanlig 
vis. Parallelt med den amerikanske 
indflydelse åbnede sig muligheder for 
at udvikle et dansk/nordisk udtryk. Her 
står særligt koryfæerne Palle Mikkel-
borg og Niels-Henning Ørsted Pedersen 
stærkt, som repræsentanter for en lang 
række af danske komponister, arrangø-
rer og solister, der har været med til at 
præge bandets udvikling.

DR Big Band har altid samarbejdet med 
nyskabende komponister og arrangører, 
danskere som ikke-danskere, med 
henblik på at udvikle idéen om hvad et 
bigband kan eller hvad et bigband er. I 
de seneste år har orkestret bestilt vær-
ker fra bl.a. Marilyn Mazur, Lars Møller, 
Peter Jensen, Eivór Palsdottir, Mathias 
Heise, Sinne Eeg, Palle Mikkelborg, Carla 
Bley og orkestrets chefdirigent Miho 
Hazama. 

Som få andre mestrer DR Big Band 
et væld af jazzens mange stilarter, fra 
den helt traditionelle jazz, via det totalt 
populære, til det ultimativt nyskabende. 
Det er første gang DR Big Band 
deltager på PULSAR.

DR Big Band

FOTO: NICOLAS KOCH FUTTRUP

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-ind-
spilning 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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Den engelske dirigent Geoffrey 
Paterson er født 1983, og allerede som 
15-årig begyndte han at dirigere. Siden 
har han optrådt som operadirigent på 
bl.a. Covent Garden i London, Bayerns 
Statsopera og en hel del på Det 
Kongelige Teater, nemlig i Gershwins 
Porgy & Bess, Strauss’ operette Flager-
musen og Prokofjevs ballet Askepot. 
Han har også tidligere givet koncerter 
med DR Symfoniorkestret og med 
Copenhagen Phil.

Geoffrey Paterson er meget engageret i 
nutidsmusik, og han har dirigeret nogle 
af verdens førende ensembler for ny 
musik, bl.a. London Sinfonietta, som i 
2020 optrådte med ved The Proms. 
Denne sæson skal han dirigere alle 
BBC’s tre radiosymfoniorkestre og for 
første gang dirigere på Frankfurt Ope-
raen og i Japan.

Poul Emborg er dirigent med over 30 
års erfaring som sanger, korleder og 
sangpædagog. Poul har haft en karriere 
som koncertsanger på højeste niveau 
i Radiokoret, Radiokammerkoret og DR 
Vokalensemblet og også i Ars Nova. 
Siden 2011 har han været dirigent for 
Det Unge VokalEnsemble, som han har 
udviklet til at blive et af Danmarks bed-
ste kor. Han har haft direktionsopgaver 
for DR Koncertkoret, DR Vokalensem-
blet, Ars Nova og er fast instruktør for 
koret på Det Kgl. Danske Musikkonser-
vatorium.

Den tyske dirigent, komponist og trom-
petist Thorsten Wollmann, født 1966, 
arbejder med både jazz, filmmusik og 
klassisk musik. Som dirigent og musiker 
har han optrådt over det meste af 
verden, og sidste måned dirigerede 
han DR Big Band ved en koncert med 
sin egne værker. Thorsten Wollmann 
var desuden en af de tre dirigenter, der 
uropførte Simon Steen-Andersens TRIO 
i 2019.

Geoffrey Paterson, Poul 
Emborg & Thorsten Wollmann
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Geoffrey Paterson, Poul 
Emborg & Thorsten Wollmann

Adrianna Kubica-Cypek: 
Reflection Nebulae 

Titlen Reflection Nebulae kommer 
fra astronomien og betyder 
’reflektionståger’. Det er gigantiske 
skyer af rumstøv – flere lysår brede – 
der ikke selv afgiver lys, men reflekterer 
skæret fra en eller flere stjerner. Det 
spredte lys bliver polariseret og får et 
farvespektrum, der er mere blåligt end 
den stjerne, der oplyser den. På samme 
måde reflekterer Adrianna Kubica-
Cypeks værk det ’lys’, der skinner på 
det. Det forklarer komponisten:

”Skelettet i min komposition består 
af citater fra andre værker, skrevet 
af mine lærere og af mig selv, der 
fortsætter som en slags ekko i min 
erindring”, fortæller hun. ”Jeg har hørt 
en teori om, at vores personlighed 
er en kombination af de andre 
personligheder, vi har været mest i 
kontakt med. Den idé har jeg prøvet at 
overføre til mine tanker om musikken. 
Jeg vil beskrive stykket med endnu et 
citat, denne gang af den fremragende 
forfatter Witold Gombrowicz: ”Jeg ved 
ikke, hvor værket fører mig hen, men 
hvor end det bliver, vil jeg udtrykke mig 
og gøre mig selv tilfreds”.”

Adrianna Kubica-Cypek fortæller, at det 
er usædvanligt for hende at arbejde 
med så stor en orkesterbesætning, men 
at det ikke har ændret grundlæggende 
ved hendes tonesprog. ”Jeg arbejder 
ofte med bl.a. geometriske strukturer, 

paralleller, serier og gentagelser i min 
musik. Også denne gang, blot med 
en større klangmasse. Det, som er 
anderledes, er udtrykkene og den 
måde, jeg arbejder med farver og 
teksturer. 

Først og fremmest er jeg overvældet 
af orkestrets enorme farvepalet. 
Desuden finder man inde i orkestret 
klangene af andre, mindre ensembler: 
en strygekvartet, en sinfonietta, solister, 
et strygeorkester… alt dette er til 
komponistens rådighed, og i værket 
har jeg interesseret mig for at udforske 
de forskellige instrumentale celler og 
mulighederne ved at kombinere dem.”

Evagoras Solias Apokidis: 
Morphes

Den franske titel på Evagoras Solias 
Apokidis’ stykke Morphes betyder på 
dansk ’Former’.

”Idéen er, at fragmenter af et 
stykke viser sig og forsvinder igen. 
Rækkefølgen er ikke lineær, for 
brudstykkerne viser sig på forskellige 
tidspunkter og i forskellige tilstande”, 
forklarer Evagoras Solias Apokidis.

”Hvis jeg skulle samle stykkets indhold 
i sin ’hele’ form, ville det begynde med 
stilhed og ende i en cluster-akkord med 
den kraftigst mulige lydstyrke”, fortæller 
han. ”Og det er faktisk netop sådan, 
stykket ender og begynder – men 

PULSAR 2022
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udviklingen undervejs er brudt i stykker. 
Fragmenter dukker op forskellige 
steder, imens en slags ambient ’musik’ 
er til stede hele tiden og forbinder 
delene.”
 
”Netop det er tanken med ’formerne’: 
silhuetter, der dukker op og forsvinder, 
mens publikum kun hører fragmenter 
af dem; ekkoer fra forskellige stadier 
af deres eksistens – som opdukken, 
udvikling og forsvinden – der kommer 
i tilfældig orden. Det hele befinder sig 
i en flydende tilstand i et tomrum af 
udefinerede lyde, som bliver dannet af 
baggrundsmusikken.”

Evagoras Solias Apokidis har ikke 
tidligere komponeret musik for 
symfoniorkester. “Det har været 
udfordrende for mig, fordi man skal 
fokusere på de klangfarver, der 
dannes af grupper og ikke af et 
enkelt instrument. Det lægger op 
til mange nye muligheder, også når 
man kombinerer flere instrumenter 
af samme slags”, fortæller han. ”Jeg 
måtte finde en lidt anderledes måde at 
tilrettelægge min arbejdsproces, end 
jeg plejer, men jeg har nydt at arbejde 
i dette format og med de nærmest 
ubegrænsede muligheder, som et 
orkester tilbyder.”

Marcela Lucatelli: 
RGBW

I 2020 var der for en sjælden gangs 
skyld ballade i dansk kulturliv på grund 

af et stykke ny kompositionsmusik. 
Anledningen var Marcela Lucatellis 
værk RGBW, som DR Symfoniorkestret 
havde bestilt af hende, der blev taget 
af programmet ved PULSAR Festivalen 
dengang pga. opførelsestekniske 
problemer. Siden er partituret blevet 
revideret, og i aften bliver RGBW så 
opført for første gang.

’RGBW’ er forbogstaverne for de 
engelske ord for farverne rød, grøn, 
blå og hvid. Marcella Lucatelli arbejder 
nemlig med farver i musikken: 

“Orkestrets klangmateriale er baseret 
på en digitalisering af mønstre i 
farverne rød, grøn, blå og hvid, der 
bruges i teknologien bag LED-lys og i 
farvepixels på alle skærmene i vores 
dagligdag,” fortæller hun. 

Samtidig er stykket en konfrontation 
mellem to helt forskellige måder at 
udtrykke musik på. ”RGBW sætter den 
rå, organiske stemme og den sublime 
orkestermaskine i perspektiv i et 
energifyldt møde mellem det kantede 
og det kurvede, det løsslupne og det 
strenge, og giver synæstetisk form til en 
sansemæssig mosaik”, siger Marcella 
Lucatelli. 

Hun har selv en dobbeltrolle som 
komponist og solist i værket, der både 
består af noteret og improviseret 
musik: ”Halvvejs inde i stykket dukker 
komponisten/solisten op på scenen 
i overraskende vokale og visuelle 
udbrud, der improviseret griber ind i 
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den nedskrevne musik. Det kulminerer 
i en multimedie ’solokadence’ mod 
slutningen. Komponisten/solisten 
har desuden en LED-dragt på, der 
viser farver, symboler og mønstre 
i sammenhæng med orkestrets 
klangtæppe og koncertsalens 
lysdesign.”

Undervejs skaber Marcella Lucatelli små 
rum til instrumental improvisation, hvor 
orkestret skal udforske vilde intervaller, 
registre og dynamiske skift. ”Det er 
ikke tanken, at orkestermusikerne skal 
præsentere en perfekt opførelse på 
den sædvanlige baggrund af endeløse 
prøver,” siger hun, ”men de skal alligevel 
gøre alt, hvad de kan, for at udføre 
det, der står i noderne. Det er ikke 
det samme som at spille ’hvad som 
helst’, men at stole på, at ’fejl’ faktisk er 
forventet, og at det vil føre til det, man i 
jazz kalder groove.”

Simon Steen-Andersen: 
TRIO

Den danske komponist Simon Steen-
Andersen er et stort internationalt navn 
i vor tids musik. Han bor i Berlin, er 
kompositionsprofessor i Schweiz, og 
beskriver sig selv som ”en komponist 
med en multidisciplinær tilgang til 
koncertsituationen, der fører til værker 
midt imellem kategorierne musik, 
performance, teater, koreografi og film”. 
Efter en række spektakulære værker 
med brug af video overgik Simon 

Steen-Andersen i 2019 sig selv med 
sit storværk TRIO. Det blev uropført 
ved den førende tyske musikfestival for 
ny musik, Donaueschinger Musiktage, 
hvor det vandt orkesterprisen. I aften 
opføres værket for første gang i 
Danmark.

TRIO er en komplet fusion af livemusik 
og video. Filmklip af dirigenter og 
musikere er virtuost komponeret 
sammen med den musik, som tre 
forskellige ensembler – et kor, et 
bigband og et symfoniorkester – spiller 
og synger på scenen. Live og video 
mødes i et remix, der normalt ellers kun 
kan realiseres i et studie. 

På grund af værkets format kræver det 
helt specielle forhold, både teknisk, 
musikalsk og logistisk at opføre – og 
der skal også bruges tre dirigenter, der 
er i gang på samme tid. 

TRIO er skrevet på bestilling af DR i 
samarbejde med den tyske radiofoni 
SWR i Stuttgart, der ligesom DR råder 
over de tre typer ensembler, der udgør 
Simon Steen-Andersens kæmpetrio. 
Opfordringen fra DR lød: Hvad kunne 
du tænke dig at lave, hvis du fik frie 
hænder med alle de kræfter, vi har?

Både DR og SWR råder over et kæmpe 
arkiv af historiske musikoptagelser i lyd 
og billeder, og til brug for sit værk fik 
Simon Steen-Andersen fri adgang til 
at ransage SWR’s arkiv for anvendelige 
materialer. 
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”Jeg vidste ikke, hvad jeg ville 
finde i arkivet, men blev totalt 
fascineret af det”, siger han. I første 
omgang gennemså han 400 timers 
arkivoptagelser(!), som derefter blev 
reduceret til 150 timers materiale 
og gennemset detaljeret. Bidderne, 
han til sidst udvalgte, varer ned til 
bare et halvt sekund. Men som Simon 
Steen-Andersen forklarer, har hvert 
klip alligevel sin egen historie: Det 
kan være et klip, hvor en af musikerne 
spiller med solbriller, et hvor orkestret er 
uden kvindelige musikere, eller et hvor 
dirigenten har et askebæger stående 
på podiet.

De medvirkende personer i klippene er 
både anonyme, glemte eller berømte. 
Uden navneskilte får vi glimt af bl.a. 
dirigenterne Carlos Kleiber, Georg Solti, 
Ferenc Fricsay, Hermann Scherchen 
og Sergiu Celibidache (i forskellige 
livsfaser), og man møder også duoen 
Nina & Frederik, Sven Asmussen & 
Ulrik Neumann, Duke Ellington og 
modernistiske ikoner som Pierre Boulez 
og Krzysztof Penderecki. 

Andre elementer af ’det velkendte’ 
i TRIO er de småbidder af klassiske 
værker – af bl.a. Beethoven, Berlioz 
og Brahms – der spilles, og det er 
brudstykker af koncertlivets rituelle 
fænomener, f.eks. et bragende bifald, en 
entré, et buk eller en kraftig startakkord. 

TRIO rummer i praksis ingen elementer, 
som Simon Steen-Andersen selv 

har komponeret. Han arbejder 
udelukkende med de eksisterende 
musikalske ’legoklodser’ eller ’pixels’, 
som han kalder det, der udspringer af 
videoklippene. Brikkerne bliver brugt 
frit fra deres oprindelige sammenhæng 
og funktion, så f.eks. en startakkord 
ikke fører til noget, eller at dirigentens 
instruktionskommandoer bliver sunget 
af koret. Brikkerne flyttes også rundt 
mellem de tre ensembler, uafhængigt 
af, hvor de oprindeligt har hjemme.

Når de musikalske elementer bliver 
til objekter, kan man betragte dem 
med friske øjne og ører, man kan 
betages af dem og også forundres 
over deres absurde natur. Samtidig 
dannes en ny kunstnerisk helhed, 
hvor man som tilhører også får ørerne 
op for den chokerende nærhed, som 
et liveorkester jo er, når de gamle 
videoklip med deres forældede sort/
hvide kvalitet perspektiverer den 
levende nutid foran os. 

Der er en spøgelsesagtig side af de 
gamle optagelser, ikke mindst ved den 
gamle fonografvalse fra 1888, der 
afspiller verdens ældste optagelse af 
et kor med orkester. Og måske er det 
samtidig et sørgeligt memento mori at 
se fortidens musikere, der nu er døde, 
forvandlet til et uldent minde bagved 
deres nutidige kolleger?

Simon Steen-Andersens kalder i 
sammenfatning TRIO for ”en leg med 
identitet, stil og tid, der remixer et tv-
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arkiv i en hyldest til de tre musikalske 
søjler i de store europæiske public 
service-radiofonier”. 

Mod slutningen af værket bliver 
det ligefrem til en teknologi- og 
mediehistorie, der til lyden af 
lovprisende barokmusik af Händel (bl.a. 
spillet på redekam) på overraskende 
rørende vis hylder mediearkiverne som 
vores kollektive erindring.

TRIO er et monumentalt og medrivende 
værk – overvældende, fantasifuldt, 

knivskarpt og også meget, meget 
morsomt. 

Jens Cornelius

Tegn dit abonnement eller køb billetter nu.

Læs mere på drkoncerthuset.dk

NY STÆRK SÆSON MED  
DR SYMFONIORKESTRET 
2022-2023
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Evagoras Solias Apokidis, græsk-cypriotisk 

komponist, er 26 år. Han er uddannet i elektro-

akustisk musik på Nicosia Universitet på Cy-

pern og er for tiden ved at tage mastergraden 

i komposition på Det Kgl. Danske Musikkonser-

vatorium. 

Han arbejder især med instrumentalmusik, og 

hans værker er tidligere blevet opført af bl.a. 

Ligeti Quartet fra England, Arktisk Filharmonisk 

Sinfonietta i Norge og af det danske ensemble 

KLART. I efteråret uropførte DR Vokalensemblet 

hans korværk Un- ved en koncert i Trinitatis 

Kirke. Hans første orkesterværk, Morphes, blev 

uropført i november ved Det Kgl. Danske Mu-

sikkonservatoriums årsfest, dirigeret af Thomas 

Søndergård.

Adrianna Kubica-Cypek, 26 år, er født i Polen 

og uddannet som komponist og musikteoreti-

ker ved konservatorierne i Katowice og i Lyon. I 

2020 flyttede hun til København for at færdig-

gøre sin mastergrad i komposition på Det Kgl. 

Danske Musikkonservatorium. 

Adrianna Kubica-Cypek arbejder med både 

akustiske og elektroniske værker. Allerede som 

19-årig fik hun for første gang opført et værk 

for symfoniorkester, og siden er hun flere gange 

blevet belønnet ved kompositionskonkurrencer 

for sin musik. 

DR Vokalensemblet har to gange den seneste 

tid opført hendes korværk L’été, og hendes mu-

sik er også blevet opført af andre fremragende 

ensembler, bl.a. det polske ensemble New 

Music Orchestra (OMN) og Ungarns Radiosym-

foniorkester, der sidste år opførte hendes værk 

Esquisse. 

Adrianna Kubica-Cypek 
& Evagoras Solias Apokidis

FOTO: PATRYK PETERSSON

FOTO: NIKLAS OTTANDER
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Komponisten Simon Steen-Andersen er født i 

1976. Han er et af Danmarks største 

internationale navne indenfor moderne kunst, 

kendt for sin forening af musik, video og 

performance i en blanding, der både er 

kompromisløst skarp og befriende gakket.

Han er uddannet i Aarhus, København, Buenos 

Aires og Freiburg og har i en del år boet i Berlin. 

Siden 2018 har han været professor ved 

Hochschule der Künste Bern i Schweiz. 

Desuden er han adjungeret professor ved Det 

Jyske Musikkonservatorium. 

Blandt de mange priser, Simon Steen-Andersen 

har fået for sin musik, er Nordisk Råds Musikpris 

2014, som han modtog for Black Box Music. I 

2017 modtog han den tyske Siemens Förder-

preis, bl.a. for sin sensationelle klaverkoncert, 

hvor et smadret flygel bliver brugt til at samle 

stumperne fra den klassiske tradition på ny.

Marcela Lucatelli er født 1988 i Brasilien, men 

har i mange år haft sin base i Danmark. Hun har 

fået international anerkendelse for sine origina-

le og politisk ladede performanceværker, som 

er blevet opført på kendte festivaler for ny mu-

sik, bl.a. Donaueschinger Musiktage, Darmstadt 

Internationale Ferienkurse für Neue Musik og A 

L’ARME! Festival i Tyskland, ved Nordiske Mu-

sikdage og ved KLANG festivalen i København, 

Copenhagen Jazz Festival og mange flere. 

DR Vokalensemblet opførte i 2018 hendes 

korværk The Golden Days.

Marcela Lucatelli er blevet tildelt Carl Nielsen 

og Anne Marie Carl-Nielsen Fondens Talentpris 

2019 og modtog sidste år Pelle Prisen, der til 

minde om Pelle Gudmundsen-Holmgreen gives 

til ”et talent, der tør være på tværs af tidens 

normer”.

Marcela Lucatelli  
& Simon Steen-Andersen

FOTO: KIM LELAND

FOTO: CLARS SVANKJÆR

FOTO: ANA ALEXANDRINO
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Violin 1
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
Vladimir Yosifov
Bodil Kuhlmann
Line Marie Most
Marianne Bindel
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Christian Ellegaard
Ida Balslev
Amalie Kjældgaard Kristensen
Idinna Lützhøft
Djumash Poulsen

Bratsch
Dmitri Golovanov
Michael Grolid
Gunnar Lychou
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Lilion Anne Soren

Alexander Butz
Magda Stevensson
Benedikte Artved
Minna Svedberg
Vuokko Linnea Lahtinen

Cello
Henrik Dam Thomsen
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Peter Morrison
Cansin Kara
Jacob La Cour
Samuel Künstler
Marta Gudmundsdottir

Kontrabas
Joel Gonzalez
Michael Rossander Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Mads Lundahl Kristensen
Matilde Zeeberg
Andrew Stalker

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Russell Satoshi Itani
Antonios Akrivopoulos

Obo
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Dorte Bennike
Britta Cortabarria
Ioan-Alexandru Chirica

Horn
Aurora Sæterhaug Bye
Dominika Piwkowska
Oskar Lejonklo
Henning Hansen

Trompet
László Molnár
Karl Husum
Christian Lykke Jensen
Oscar Fransson

Basun
Lars Ragnar Karlin
Mikkel Brekke Krossli
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Ula Mlakar
Berit Spælling

Tasteinstrumenter
Per Salo

Pauker
René Felix Mathiesen

Slagtøj 
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Lars Vestergaard Larsen

DR Symfoniorkestret

Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.
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Sopran
Malene Nordtorp
Anna Miilmann
Camilla Toldi Bugge
Lise Bech Bendix
Magdalena Kozyra
Nina Fischer
Klaudia Kidon
Hanna Kappelin
Philippa Cold

Alt
Hanna-Maria Strand 
Susanne Elin Gøtz

Mette Bjærang Pedersen
Hanne-Marie le Fevre
Linnéa Lomholt 
Tobias Nilsson
Aleksandra Vagner Pedersen

Tenor
Emil Lykke 
Adam Riis 
Jens Rademacher
Morten Schønberg Sørensen
Nils Greenhow
Rasmus Gravers Nielsen 
Jacob Heide Madsen

Jens Olav Heckmann

Bas
Jakob Soelberg 
Lauritz Jakob Thomsen
Asger Lynge Petersen
Hans Lawaetz
Steffen Bruun 
Johan Karlström 
Daniel Åberg
Paul Frederiksen
Jørgen Ditlevsen
Stefan Cushion

Saxofon
Peter Fuglsang
Nicolai Schultz
Hans Ulrik
Karl-Martin Almqvist  
Aske Drasbæk

Basun
Peter Dahlgren
Petter Hängsel
Kevin Christensen
Jakob Munck Mortensen

Trompet
Martijn de Laat
Jens Gotholdt
Thomas Kjærgaard
Mads la Cour

Klaver
Rikke Sandberg

Guitar
Per Gade

Bas
Kaspar Vadsholt 

Trommer
Søren Frost 

Slagtøj
Laurids Hvidtfeldt Madsen

DR Koncertkoret

DR Big Band

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

Kunstnerisk leder for DR Big Band — Birger Carlsen

Producent — Karen Skriver Zarganis

Produktionsledere — Jakob Helmer Mørck, Cecilie Honoré, Nicolas Koch Futtrup

Lydproducer — Thore Brinkmann

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


