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Torsdagskoncerten sendes 

direkte i P2 Koncerten og 

genudsendes søndag kl. 12.15

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Corinna Niemeyer
Dirigent

Sarah Aristidou
Sopran

Torsdag 5. maj 2022 kl. 19.30
Lørdag 7. maj 2022 kl. 15.00

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Rie Koch

Torsdagskoncerten streames 

på drtv og kan ses ‘on demand’ 

i en uge efter koncerten.
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Program

Igor Stravinskij (1882-1971) 
Le Chant du Rossignol 

Uddrag af symfonisk digt (1917) og operaen Le Rossignol (1914)

I – Introduction
II – Marche chinoise 

• Arie: Ah, joie, emplis mon Coeur
III – Le Chant du Rossignol 

        ca. 13’

Maurice Delage (1879-1961)
Quatre Poémes hindous (1912)

I – Madras: Une belle
II – Lahore: Un sapin isolé

III – Bénarès: Naissance de Bouddha
IV – Jeypur: Si vous pensez à elle

        ca. 10’

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
3 sange: 

I – Papillons
II – L’enlèvement

III - Le Rossignol et la Rose

        ca. 10’

Pause (30’) ca. kl. 20.10/15.40

Camille Saint-Saëns 
Symfoni nr. 3, c-mol, opus 78, ’Orgelsymfonien’ (1886)

I – Adagio – Allegro moderato – Poco adagio
II – Allegro moderato – Presto – Maestoso – Allegro

Per Salo, orgel

        ca. 37´
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Corinna Niemeyer
& Sarah Aristidou

Den tyske dirigent Corinna Niemeyer 
er chefdirigent for Luxembourg 
Kammerorkester. Inden da var hun 
assisterende dirigent for Rotterdam 
Filharmonikerne.

Hun er født i 1986 og er en dirigent 
med en usædvanlig bred kunstnerisk 
palet. Hun arbejder med alt fra moderne 
multimedieopførelser til special-
ensembler på historiske instrumenter – 
og hun er i høj grad også operadirigent.

Trangen til at beskæftige sig musikken 
’på tværs’ kommer også til udtryk i 
hendes originale koncertprogrammer, 
hvor hun f.eks. med sit alsidige 
Luxembourg-orkester spiller barok-
musik og helt nye værker samme aften.

Som gæstedirigent har Corinna 
Niemeyer denne sæson optrådt med 
bl.a. Leipzig Radiosymfoniorkester og 
på Operaen i Lille, hvor hun dirigerede 
Ravels opera L’enfant et les sortilèges 
med tidstypiske instrumenter fra 
1920’erne. 

Den fransk-cypriotiske sopran 
Sarah Aristidou er født i Paris. Hun 
er uddannet i musikvidenskab ved 
Sorbonne Universitetet, hvorefter hun 
studerede sang i Berlin og München.

I 2017 blev hun optaget på opera-
akademiet for unge sangere på 
Berlins Statsopera, og i 2020 optrådte 
hun på Statsoperaen i den virtuose 
koloraturrolle som Zerbinetta i Strauss’ 
Ariadne på Naxos. Samme år debute-
rede hun ved de prestigefulde Salzburg 
Festspil. 

I 2021 udkom hendes debutalbum, 
Aether, hvor hun synger et meget 
sammensat og originalt repertoire fra 
Händel til ny musik af Thomas Adès 
i samspil med Daniel Barenboim og 
fløjtenisten Emmanuel Pahud. 

Sarah Aristidou har i øvrigt lært 
København godt at kende på det 
seneste – i sidste måned medvirkede 
hun i Det Kongelige Teaters opsætning 
af Mozarts opera Mitridate.

FOTO: SIMON PAULY FOTO: SARA SEIRAT SAMSON
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FOTO: KIM LELAND

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 medieproduktioner, 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 berømte 
tyske pladeselskab Deutsche Grammo-
phon, som udkommer i 2022.

DR Symfoniorkestret favner hele det
symfoniske repertoire fra forskellige
klassiske og romantiske traditioner op
til vores egen tid, og orkestret har altid
været tæt forbundet med den danske
musik. Selvom størstedelen af koncer-

terne ligger inden for det symfoniske 
repertoire, har orkestret også stor 
erfaring med at spille opera, og næsten 
hver sæson er der en koncertant opera-
opførelse på programmet i DR Koncert-
huset. Orkestret har også udgivet en 
række prisvindende operaindspilninger, 
fra Grammy-vinderen Holger Danske 
til Nielsens Maskarade og sidste års 
udgivelse af Dallapiccolas Fangen, som 
begge fik udmærkelsen Editor’s Choice 
i musiktidsskriftet Gramophone.

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
internationalt. Denne aftens koncert
sendes selvfølgelig også på DR P2 og
kan efterfølgende høres i DR LYD.

DR Symfoniorkestret
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Igor Stravinskij: 
Nattergalens sang 

Blandt H.C. Andersens eventyr er der 
vel ingen, der i højere grad indbyder 
til at blive sat i musik end Nattergalen. 
Den pragtfulde fortælling, der handler 
om kunstens betydning for mennesket 
og om ægte sjæl overfor overfladiskhed.

Igor Stravinskij gik i 1908 i gang med 
at skrive en opera over eventyret, men 
da han var halvvejs, fik han en stor 
bestilling på en ny ballet, Ildfuglen. Han 
lagde Nattergalen væk, og derefter 
tog det ene det andet – Ildfuglen blev 
en sensationel succes i Paris, og det 
samme gjorde Stravinskijs to næste 
balletter, Petrusjka og Le Sacre du 
Printemps. 

Da han i 1913 vendte tilbage for at 
skrive 2. og 3. akt af operaen, måtte 
Stravinskij indse, at han havde forandret 
sig i mellemtiden. Operaen blev gjort 
færdig og fik titlen Le Rossignol 
(Nattergalen), men Stravinskij valgte 
derefter at omforme de to nyeste 
akter til et orkesterværk, Le Chant du 
Rossignol – Nattergalens sang. 

I aften opføres uddrag af Nattergalens 
sang sammen med den virtuose natter-
galearie fra operaen Nattergalen. 

Først hører vi begyndelsen af 
Nattergalens sang, hvor man kastes 
hovedkulds ud i livet ved Kejserens hof. 

Der skal være fest, og tjenestefolkene 
skaber hektisk aktivitet, som 
Stravinskij modsvarer med en myld-
rende orkestrering for kæmpestor 
orkesterbesætning. Nattergalen, som 
er en gave til kejseren, vises frem, og 
dens fortryllende sang (spillet af fløjten) 
sætter alting i stå.

Musikken går direkte videre til 2. del, 
Kinesisk march. Den bliver spillet af 
blæserne, og senere slutter klokke-
instrumentet celeste sig til. Melodien 
lyder ’kinesisk’, fordi den bruger en 
pentaton (dvs. femtonig) skala, og 
den bliver iklædt satiriske orkester-
virkninger, der både er vildt overdådige 
og fremmedartet bizarre. 

Her kommer så nattergalearien fra 
operaen Nattergalens sang. Kejseren 
ligger for døden, og den ægte nattergal 
sætter sig i hans vindue. Med sin sang 
trækker den ham ud af dødens skygge. 

Først hører vi nattergalen i operaen, 
sunget af en sopran (Ah, joie, emplis 
mon Coeur), og derefter kommer 
orkesterversionen fra Nattergalens 
sang, hvor Stravinskij tryller den over-
jordiske klang frem ved at kombinere 
tværfløjten med bl.a. piccolofløjte, 
piccoloklarinet og violin. Det er orkester-
musik af den største pragt – bestemt 
en kejser værdig.

Stravinskij, Delage
& Saint-Saëns
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Maurice Delage: 
Quatre chants hindous

Den franske komponist Maurice Delage 
var som så mange andre europæere 
– ikke mindst franskmænd – forgabt i 
drømmen om det fjerne Østen. I mod-
sætning til de fleste andre drømmere 
rejste han selv derud, og i 1911-13 
besøgte han Indien og Japan. Under-
vejs skrev han det værk, der blev hans 
gennembrud, de Fire Hindu-sange – 
Quatre chants hindous.

De fire sange er virkelig raffinerede 
miniaturer, der varer blot ti minutter 
tilsammen. Det er avanceret musik, 
fyldt med originale musikalske idéer. 
F.eks. er orkestret reduceret til bare 
et par håndfulde instrumenter – en 
strygekvartet, fem træblæsere og en 
harpe. Idéen smittede, og året efter 
brugte Ravel en lignende besætning i 
sine sange Trois poèmes de Mallarmé, 
og Stravinskij gjorde det i sine Trois 
Poésies de la lyrique japonaise. De tre 
sangværker blev alle uropført ved den 
samme koncert i Paris, 1914.

De fire Hindu-sange har titler efter de 
steder, hvor de blev skrevet: Madras, 
Lahore (der i dag ligger i Pakistan), 
Bénarès (i dag Varanasi) og Jaipur. 
Teksterne er gamle indiske vers, oversat 
til fransk, med den undtagelse, at 2. 
sang er et tysk digt af Heinrich Heine, 
Ein Fichtenbaum steht einsam, hvor et 
nordisk fyrretræ drømmer om at møde 
en eksotisk palme.

Straks fra den indledende fløjtesolo 
i sang nr. 1 bliver man tryllet bort 
til en fremmedartet verden, når 
Delage overfører elementer fra indisk 
musik til vestlige rammer. F.eks. 
genskaber han i 2. sang celloen til 
at lyde som en citar. Denne sang er 
også bemærkelsesværdig ved at 
sangerinden afslutter med lange, 
ordløse toneguirlander, hvor Delage 
har angivet nøjagtigt, hvornår munden 
skal lukkes op og i. Absolut ikke noget, 
man havde set i vestlig musik før. 
Faktisk er det temmelig uretfærdigt, at 
en så delikat og original kunstner som 
Maurice Delage endte med at forsvinde 
ind i tidens strømninger og knapt nok er 
kendt i dag. 

Camille Saint-Saëns: 
Tre sange & Symfoni nr. 3

De mest brillante komponister er dem, 
der med overskud kan komponere i alle 
genrer og former, og sådan et geni var 
franskmanden Camille Saint-Saëns. De 
tre små sange på aftenens program 
viser hans overlegne håndtering af 
miniatureformen. Papillons (Sommer-
fugle) og L’enlèvement (Bortførelsen) 
og Le Rossignol et la Rose (Nattergalen 
og rosen). Det er musik, der kun varer 
nogle få minutter, men er slebet og 
behandlet, som var det juveler.

I modsat målestok finder man hans 
3. symfoni, en af de største og mest 
monumentale franske symfonier 
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overhovedet. Det blev Saint-Saëns’ 
sidste symfoni, og den var efter egen 
mening også hans bedste: “Jeg gav alt 
hvad jeg kunne, og jeg vil aldrig kunne 
gentage det”, sagde han.

Symfonien har tilnavnet Orgelsymfonien 
af den enkle grund, at et orgel med-
virker. Orglets kraft holdes dog tilbage 
indtil sidste sats, hvor Saint-Saëns til 
gengæld ruller sig ud og blæser til-
høreren bagover med musikalsk pragt.

Symfonien har fire satser, der hænger 
sammen to og to. I førstesatsens lang-
somme indledning bliver et lille tema 
på fire toner præsenteret – det er 
symfoniens røde tråd, som i resten 
af værket bliver vendt, drejet, strakt 
og udbygget med stor kreativitet. 
Orglet dukker først op i 2. sats, og det 
er ganske stilfærdigt som ledsager 
af en smuk melodi i strygerne. Det 
er motivet fra første sats, som nu er 
blevet forvandlet til en from, salmeagtig 
melodi. I løbet af satsen åbner Saint-
Saëns for meget betagende dybder, der 
må være de personlige grublerier over 
det religiøse oplæg. 

Herefter skrues intensiteten kraftigt 
op. Den iltre 3. sats er en ren opvisning 
af kompositorisk mesterskab, hvor 
orkestret suser derudaf. Saint-Saëns 
udvider her besætningen med et 
flygel! Motivet fra 1. sats får igen nye 
former og bliver brugt til kontrapunktisk 
opvisning, til sidst også i en fuga for 
strygere. Satsen ender stilfærdigt 

– men noget er ved at trække sig 
sammen.

Og så sætter orglet ind i 4. sats med 
en overvældende C-dur akkord. Nu er 
symfoniens grundmotiv forvandlet til 
en majestætisk hymne med fanfarer 
fra messingblæserne og roulader 
fra klaveret (som nu skal spilles af to 
pianister firhændigt!). Musikken er 
fabelagtigt godt instrumenteret, og 
med enorm pragtudfoldelse føres vi 
igennem den ustoppelige finale.

Når Saint-Saëns lykkes med at undgå 
opstyltet kitsch, er det fordi han kon-
trollerer symfoniens svulmende form så 
knivskarpt. Alting sidder lige i skabet, 
både på mikro- og makroplanet. 

Måske fik han inspiration ved at kigge 
ud af sit pariservindue, for imens 
hans skrev symfonien, gik ingeniøren 
Gustave Eiffel i gang med at bygge 
verdens største tårn i centrum af Paris. 
De to monumentalværker har en del 
til fælles, og mottoet ”La gloire de la 
France”, stoltheden over Frankrigs ære 
og pragt, lyser med store bogstaver 
over dem begge.

Jens Cornelius
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IGOR STRAVINSKIJ
Ah, joie, emplis mon Coeur
Åh glæde, fyld mit hjerte
Tekst efter Hans Christian Andersen

Ah!
Ah, joie, emplis mon cœur,
Un doux parfum m’enivre,
Les ravissantes fleurs,
Les fleurs, le clair soleil!
Ah, peine, emplis mon cœur,
Voici les brumes sombres,
Les larmes dans mes yeux,
Les larmes, et la nuit...
Tendresse, emplis mon cœur,
O, la clarté lunaire,
Un rêve d’amour infini,
Un rêve dans la nuit...
Ah!

Tekster

Oversættelse: Karen Krog

Åh!
Åh glæde, fyld mit hjerte.
En blid duft beruser mig.
Bedårende blomster.
Blomsterne, den klare sol!
Åh, smerte, fyld mit hjerte.
Her er  mørke tåger,
Tårer I mine øjne
Tårerne, og natten …
Ømhed, fyld mit hjerte
Oh månelys
En drøm om uendelig kærlighed
En drøm i natten
Åh!
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MAURICE DELAGE 
Quatre Poèmes hindous
Fire hindu-digte
Tekst: Bhartrihari (I, IV), Heinrich Heine 
(II), Anonym (III)

I – Madras: Une belle
Une belle à la taille svelte
Se promène sous les arbres de la forêt,
En se reposant de temps en temps.
Ayant relevé de la main
Les trois voiles d’or
Qui lui couvrent les seins,
Elle renvoie à la lune
Les rayons dont elle était baignée

II – Lahore: Un sapin isolé
Un sapin isolé se dresse sur une 
montagne Aride du Nord. 
Il sommeille.
La glace et la neige l’environnent
D’un manteau blanc.
Il rêve d’un palmier qui, là-bas,
Dans l’Orient lointain, se désole,
Solitaire et taciturne,
Sur la pente de son rocher brûlant

III – Bénarès: Naissance de Bouddha
En ce temps-là fut annoncée
La venue de Bouddha 
sur la terre.
Il se fit dans le ciel un grand 
bruit de nuages.
Les Dieux, agitant leurs éventails 
et leurs vêtements,
Répandirent d’innombrables 
fleurs merveilleuses.
Des parfums mystérieux et doux 
se croisèrent

Oversættelse: Karen Krog

I – Madras: En smuk kvinde
En smuk kvinde  med smal talje
vandrer under skovens træer,
og standser indimellem for at hvile.
Og idet hun med hånden  løfter
de tre gyldne slør,
der dækker hendes bryst ,
sender hun de lysstråler tilbage til 
månen, som hun var badet i.

II – Lahore: Et ensomt grantræ
Et ensomt grantræ står på 
et ufrugtbart bjerg i nord. 
Det sover. 
Is og sne omgiver det 
med en hvid frakke. 
Det drømmer om en palme
i det fjerne Østen, sørger
ensomt og tavst
på den brændende klippevæg.

III – Bénarès:  Buddhas’ fødsel
Det var på det tidspunkt, 
at Buddhas komme til jorden 
blev forkyndt. 
Der var en høj lyd 
af skyer på himlen. 
Guderne vinkede med deres vifter 
og deres klæder 
og spredte således
utallige fantastiske blomster. 
Mystiske og søde dufte 
krydsedes 
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Comme des lianes dans le souffle 
Tiède de cette nuit de printemps.
La perle divine de la pleine lune
S’arrêta sur le palais de marbre,
Gardé par vingt mille éléphants
Pareils à des collines grises
de la couleur des nuages.

IV – Jeypur: Si vous pensez à elle
Si vous pensez à elle,
Vous éprouvez 
un douloureux tourment.
Si vous la voyez,
Votre esprit se trouble.
Si vous la touchez,
Vous perdez la raison.
Comment peut-on 
l’appeler bien-aimée?

som lianer i denne forårsnats 
varme ånde. 
Fuldmånens guddommelige 
perle hang over marmorpaladset 
bevogtet af tyve tusind elefanter, 
som grå bakker af samme farve 
som skyerne.  

IV – Jeypur: Hvis du tænker på hende
Hvis du tænker på hende, 
oplever du 
en smertefuld pine. 
Hvis du ser hende, 
bliver dit sind uroligt.
Hvis du rører hende, 
mister du fornuften. 
Hvordan kan man kalde hende 
sin elskede?
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CAMILLE SAINT-SAËNS
Papillons
Sommerfugle
Tekst: Renée de Léché

Où t’envoles-tu, si frêle,
Petit papillon léger?
N’est-il donc pas vrai que l’aile
Se lasse de voltiger?

Ne crains-tu pas que la brise
Puisse en jouant te flétrir,
Ou que l’ouragan te brise,
Qu’un soir vienne te meurtrir?

Oh ! non, ton corps diaphane
Veut se griser de l’azur,
De la rose qui se fanne,
D’un ciel de printemps plus pur ...

Tu veux choisir le calice
D’une fleur pour ton berceau,
T’endormir avec délice
Au sein d’un jardin si beau.

Ne t’éveiller qu’à l’aurore
Et lorsque le grand soleil
Par delà les monts qu’il dore
Sourit au matin vermeil.

N’être que beauté, que vie,
Rien que tendresse et qu’espoir,
Éblouissante folie,
Et puis ... mourir un beau soir.

Mourir d’avoir fait un rêve,
Mourir d’avoir trop aimé,
D’avoir aspiré sans trêve
L’air enflammé!

Oversættelse: Karen Krog

Hvorhen flyver du så skrøbelig
lille lette sommerfugl
Er det mon ikke sandt, at vingen
bliver træt af at flagre?

Er du ikke bange for, at brisen
i sin leg kan få dig til at falme
at der hvor orkanen blæser dig hen 
en aften vil gøre dig fortræd

Åh! nej, din gennemsigtige krop
vil beruse sig I det azurblå
I rosen, der visner
I den reneste forårshimmel…

Du vil vælge bægeret i en 
blomst til vugge,
falde I søvn med glæde
I hjertet af så smuk en have

Først vågne ved daggry
og når den strålende sol
hen over de bjerge den forgylder,
smiler til den cinoberrøde morgen

Kun at være skønhed, kun liv,
Kun ømhed og håb
Blændende galskab
Og så … dø en skønne aften

Dø efter at have haft en drøm
Dø af at have elsket for meget
Uophørligt at have stræbt mod
den flammende himmel.
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Mourir d’avoir en l’espace
Eu pour règle ton désir,
D’être un papillon qui passe
Et que la mort va saisir.

Papillons couleur de flamme,
Papillons légers et fous,
Vous ressemblez à nos âmes
Qui sont folles comme vous.

Au gré de leurs doux caprices
Elles vont pour se griser
De calices en calices
Et de baisers en baisers.

Puis, quand la mort vient, cruelle,
Nos âmes, d’un large essor
S’envolent à tire d’aile
Comme les papillons d’or!

At dø af at have haft din lyst
som regel i rummet,
af at være en sommerfugl, der mens
den flyver forbi, fanges af døden.

Sommerfugle røde som flammer
Lette og gale sommerfugle
I ligner vore sjæle,
der er gale som jer

De følger deres søde luner
Og flyver hen for at beruse sig
Fra bæger til bæger
Fra kys til kys

Og så, når døden kommer, grusom,
Flyver vore sjæle bort
Med store vingeslag
Som sommerfugle af guld!
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CAMILLE SAINT-SAËNS
L’enlèvement
Bortførelsen
Tekst: Victor Hugo 

”Si tu veux, faisons un rêve:
Montons sur deux palefrois;
Tu m’emmènes, je t’enlève.
L’oiseau chante dans les bois.”

”Je suis ton maître et ta proie;
Partons, c’est la fin du jour;
Mon cheval sera la joie,
Ton cheval sera l’amour.”

”Viens! nos doux chevaux mensonges
Frappent du pied tous les deux,
Le mien au fond de mes songes,
Et le tien au fond des cieux.”

”Un bagage est nécessaire;
Nous emporterons nos vœux,
Nos bonheurs, notre misère,
Et la fleur de tes cheveux.”

”Viens, le soir brunit les chênes;
Le moineau rit ; ce moqueur
Entend le doux bruit des chaînes
Que tu m’as mises au cœur.”

“Ce ne sera point ma faute
Si les forêts et les monts,
En nous voyant côte à côte,
Ne murmurent pas: “Aimons!” “

“Allons-nous-en par l’Autriche!
Nous aurons l’aube à nos fronts;
Je serai grand, et toi riche,
Puisque nous nous aimerons.”

Oversættelse: Karen Krog

”Hvis du vil, lad os drømme:
Lad os bestige to palfreys:
Du tager mig med, jeg bortfører dig
Fuglen synger i skoven.”

”Jeg er din herre og dit bytte;
Lad os tage af sted, dagen går på hæld
Min hest vil være glæden
Din hest vil være kærligheden.”

”Kom! Vore to drømme-heste
stamper i jorden
Min dybt i mine drømme
Og din  højt oppe på himlen.”

”Vi har brug for bagage
Vi tager vore ønsker med
Vores lykke, vores ulykke
Og blomsten i dit hår.”

”Kom, aftenen formørker egetræerne:
Spurven ler; denne spottefugl
Jeg hører lyden af de kæder,
som du har lænket mit hjerte med.”

”Det vil ikke være min fejl
hvis skovene og bjergene
når de ser os side om side,
ikke mumler: ”Lad os elske!” ”

”Lad os tage over Østrig!
Vi får daggryet foran os;
Jeg vil være stor, du vil være rig,
Da vi vil elske hinanden!”
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“Allons-nous-en par la terre,
Sur nos deux chevaux charmants,
Dans l’azur, dans le mystère,
Dans les éblouissements!”

”Tu seras dame, et moi comte;;
Viens, mon cœur s’épanouit; 
Viens, nous conterons ce conte
Aux étoiles de la nuit.”

CAMILLE SAINT-SAËNS 
Le Rossignol et La Rose
Nattergalen og rosen 

Denne sang har ingen tekst (vokalise)

”Lad os tage af sted over land
på vore to dejlige heste
ind i det blå, ind i mysteriet
ind i den prægtige verden!”

”Du vil være en adelsfrue og jeg greve
Kom, mit hjerte fyldes med glæde;
Kom, vi fortæller dette eventyr
til nattens stjerner.”
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Violin 1
Soo-Jin Hong
Christina Åstrand
Bartosz Skibinski
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah Jillian McClelland
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Monika Malmquist
Anja Zelianodjevo
Johanna Qvamme
Kern Westerberg
Austin Lee Hansen

Violin 2
Teresa La Cour
Gunvor Sihm
Vladimir Yosifov
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Ida Balslev
Amalie Kjældgaard Kristensen
Idinna Lützhøft
Djumash Poulsen

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

Lilion Anne Soren
Alexander Butz
Magda Stevensson
Benedikte Artved
Vinçèn Arneodo

Cello
Henrik Dam Thomsen
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Johan Krarup
Louisa Schwab
Olga Chwaszczewska

Bas
Joel Gonzalez
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Mads Lundahl Kristensen
Mathilde Qvist
Andrew Stalker

Fløjte
Ulla Miilmann
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann

Klarinet
Ángel Belda Amorós 
Klaus Tönshoff 
Søren Elbo 

Fagot
Ioan-Alexandru Chirica

Britta Cortabarria
Dorte Bennike

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Dominika Piwkowska
Oskar Lejonclou
Jakob Arnholtz 

Trompet
László Molnár
Andreas Jul Nielsen
Christian Lykke Jensen 

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner

Tuba
Tonni Hellebek

Harpe
Alexandra Marie Juliette Guiraud
Berit Spælling

Tasteinstrumenter
Per Salo
Rikke Sandberg
Tanja Zapolski

Pauker
René Felix Mathiesen
Nicola Carrara 

Slagtøj
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Mads Hebsgaard Andersen
Daniel Rahbek Jones

DR Symfoniorkestret

Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.
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De sidste tre koncerter i DR Symfoniorkestrets 
sæson sendes ikke bare i radioen på P2, men 
live-streames også på DRTV, så du kan opleve 
koncerterne hjemmefra med både lyd og billede.
 
Vi har udviklet et helt nyt format til live-
udsendelse af koncerter, hvor dirigent, solist og 
orkester er i billedet på én gang. Samtidig får 
du høj lydkvalitet og formidling fra P2’s værter, 
som præsenterer musikken og interviewer de 
medvirkende – præcis som du kender det fra 
radioen.
 
Gå ind på din DRTV-app eller dr.dk/tv og find 
live-playeren under menupunktet ’LIVE’.

Nu kan du se DR Symfoniorkestrets 
Torsdagskoncerter LIVE på DRTV
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Oplev DR Koncertkoret i deres jubilæumssæson 2022-23

 LUISI & GURRE-LIEDER  1. & 3. SEP 2022

       RAKHMANINOVS VESPER  23. & 24. SEP 2022

  LUISI & BRAHMS’ REQUIEM  2. & 3. MAR 2023

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk

   
DR KONCERTKORET  

90 ÅR

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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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 og P2 — Kim Bohr

Chef for DR Symfoniorkestret udvikling og drift — Jakob Holtze

Repertoirechef — Tatjana Kandel

Produktionsplanlægger — Karen Skriver Zarganis

Produktionsledere — Anne Dueholm Jacobsen, Morten Danvad

Lydproducer — Morten Mogensen

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 

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


