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2 SØNDERGÅRD & PROKOFJEV

Torsdagskoncerten sendes 

direkte i P2 Koncerten og 

genudsendes søndag kl. 12.15

Torsdagskoncerten streames

på DRTV og kan ses ‘on demand’

i en uge efter koncerten.

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Christina Åstrand

Thomas Søndergård
Dirigent

Johnny Teyssier
Klarinet

Torsdag 12. maj 2022 kl. 19.30

MØD MUSIKKEN

kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Mathias Hammer
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Program

Igor Stravinskij (1882-1971)
Pulcinella, balletsuite (1920)

I – Sinfonia
II – Serenata

III – Scherzino – Allegro – Andantino
IV –Tarantella
V – Toccata

VI – Gavotta (con due variazioni)
VII – Vivo

VIII – Minuetto – Finale

        ca. 22’

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91)
Klarinetkoncert, A-dur, KV 622 (1791)

I – Allegro
II – Adagio

III – Rondo. Allegro

        ca. 25’

Pause (30’) ca. kl. 20.30

Sergej Prokofjev (1891-1953)
Symfoni nr. 6, Es-dur, opus 111 (1945-47)

I – Allegro moderato
II – Largo 

III – Vivace

        ca. 42´
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Tænk, at vi allerede er nået til den 
sidste koncert i DR Symfoniorkestrets 
koncertsæson. 

I kølvandet på en vinter, hvor vi igen 
måtte skrue ned for kulturen og 
fællesskaberne, føles det på mange 
måder stadig nyt og privilegeret, 
at vi kan samles om at opleve levende, 
symfonisk musik – selvom det efter-
hånden er tre måneder siden, at vi igen 
kunne åbne koncertsalene for publikum.
 
Det er, som om vi er blevet ekstra 
bevidste om det unikke i at kunne 
opleve musikken og kunsten fysisk 
sammen, og den bevidsthed tror 
jeg giver os en ekstra dimension i 
koncertoplevelsen. Det er fantastisk 
at se, hvor talstærkt og engageret et 
publikum, der er vendt tilbage her i 
DR Koncerthuset – også til koncerten 
i aften, hvor vi slutter sæsonen med 
endnu en udsolgt sal.

Gennem hele sæsonen har DR 
Symfoniorkestret holdt musikken i 
gang på fuldt blus, selvom vi i de mørke 
vintermåneder måtte spille koncerter 
for mikrofoner og kameraer i stedet for 
levende publikum. Sammen med store, 
internationale gæstekunstnere har vi 
spillet nytårskoncerter, symfonier og 
uropførelser i fuldt orkesterformat, for 
i DR brænder vi for, at alle skal have 
mulighed for at mærke nerven i den 
levende musik, også selvom det må 
foregå på afstand.

Kære 
publikum

Aldrig har så mange oplevet  
DR Symfoniorkestrets koncerter på 
radio, tv og streaming som i denne 
sæson. Orkestrets koncerter når ikke 
bare ud til den halve million danskere, 
som følger Torsdagskoncerterne på P2, 
og de hundredtusindvis af seere, som 
hver sæson ser koncerterne på DRTV 
og DR2. Flere millioner lytter med, når 
vores koncerter sendes ud til lande i 
hele Europa via EBU – European Broad-
casting Union. I denne sæson har der 
været flere internationale transmissioner 
af DR Symfoniorkestrets koncerter end 
nogensinde – ikke mindst, fordi vi som 
kun få andre orkestre i Europa formåede 
at holde musikkens fane højt under hele 
nedlukningen.

I sensommeren får DR Symfoniorkestret 
og Fabio Luisi et nyt, internationalt 
adelsmærke, når vores første indspilning 
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for Deutsche Grammophon rammer de 
digitale streamingtjenester.  Og endnu 
en spændende dimension i orkestrets 
internationale medieeventyr er det 
enorme antal følgere, som finder vej til 
vores koncerter på DR Koncerthusets 
YouTube-kanal. Her har et svimlende tal 
på 325 millioner set videoer fra vores 
koncerter med musik fra film og com-
puterspil, og tallet stiger hele tiden. 

Det er fantastisk at vide, at vi kan dele 
musikken med så mange, der måske 
ikke har mulighed for at opleve musik-
ken live på samme måde, som vi der er 
så heldige at sidde her i Koncertsalen i 
aften. Jeg tror ganske enkelt, at musik-
ken er livsnødvendig for os mennesker 
– ikke mindst i en tid, hvor vi har fået en 
ny, verdensomspændende udfordring i 
form af den brutale og uventede rystelse 
af verdensfreden. 

Denne aftens koncert rummer musik, 
der på sin egen måde skildrer både 
krig og fred – helt uden ord. Jeg 
kan forsikre jer om, at alle aftenens 
medvirkende brænder for at formidle 
de tre store komponisters skildringer 
af lys og mørke i aftenens værker. Det 
er uendelig meningsfyldt, at vi igen 
kan samles om oplevelser, som sætter 
verden og menneskelivet i perspektiv, 
og at vi kan dele dem med så mange, 
der kigger og lytter med over hele 
verden – også i aften. 

Jeg ønsker jer en rigtig god sommer 
og håber, at vi ses i næste sæson her i 
DR Koncerthuset. 

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

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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Thomas Søndergård
& Johnny Teyssier

Thomas Søndergård er chefdirigent for 
Det Skotske Nationalorkester. Tidligere 
har han været chefdirigent for Norges 
Radiosymfoniorkester og BBC Walisiske 
Nationalorkester.

Thomas Søndergård er født i 1969 i 
Holstebro og debuterede som dirigent i 
2005 på Det Kongelige Teater. Siden har 
han dirigeret mange af verdens førende 
orkestre, bl.a. Berliner Filharmonikerne, 
London Filharmonikerne, Chicago Sym-
foniorkester og alle de førende orkestre 
i Norden – og heldigvis er han også en 
regelmæssig gæst hos DR Symfoni-
orkestret. 

Prokofjevs symfonier er en hjertesag 
for Thomas Søndergård, der med 
sit skotske orkester er ved at opføre 
dem alle syv hen over flere sæsoner, 
og de har også indspillet Symfoni nr. 
1 og nr. 5. Han har i øvrigt indspillet 
mange danske værker, bl.a. af Rued 
Langgaard, Poul Ruders og Axel Borup-
Jørgensen.   

Den fransk-amerikanske klarinettist 
Johnny Teyssier er DR Symfoni-
orkestrets egen soloklarinettist. Inden 
han kom hertil, var han soloklarinettist i 
Malmø Symfoniorkester. 

Johnny Teyssier er uddannet i USA og 
har stadig et ben på den anden side af 
Atlanten som solist og kammermusiker, 
bl.a. som medlem af crossover-
ensemblet Sixth Floor Trio, som han 
selv stiftede i sin studietid på Curtis 
Institute i Philadelphia. 

Klassisk kammermusik spiller han gerne 
med sine kolleger fra DR Symfoni-
orkestret, f.eks. ved Copenhagen 
Summer Festival og som medlem af 
DR Symfoniorkestrets Blæserkvintet. 
Senest medvirker han på en helt ny 
indspilning af Olivier Messiaens mester-
lige Kvartet til tidens ende, hvor han 
spiller sammen med DR Symfoni-
orkestrets solomusikere Christina 
Åstrand, violin, Henrik Dam Thomsen, 
cello og Per Salo, klaver.

FOTO: MARTIN BUBANDT FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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DR Symfoniorkestret

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 har altid været tæt 
forbundet med den danske musik, men 
orkestret favner samtidig hele det rige, 
symfoniske repertoire fra forskellige 
klassiske og romantiske traditioner op 
til vores egen tid. 

DR Symfoniorkestret samarbejder hver 
sæson med nulevende komponister 
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
internationalt.

Som et nyt tiltag bliver DR Symfoni-
orkestrets sidste koncerter i denne 
sæson sendt live på DRTV, hvor man 
i live-playeren kan se streaming af 
koncerterne med lyd fra DR P2. Det 
gælder også denne aftens koncert, som 
vil være tilgængelig on demand i en 
uge efter koncerten.
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Igor Stravinskij: 
Pulcinella, suite

Pulcinella er et møde mellem 300 
år gammel italiensk musik og Igor 
Stravinskij fra 1900-tallet. Det mix 
blev startskuddet til en hel epoke, den 
neoklassiske musik, der er både ny og 
gammel på samme tid.

“Pulcinella er et blik bagud – men også 
et blik i spejlet”, sagde Stravinskij. Som 
hvis han spejlede sig med en 1700-tals 
pudderparyk på, uden at det ændrede 
det indre af hans hoved.

Idéen til Pulcinella kom fra balletchefen 
Sergej Diaghilev, der gav Stravinskij 
en stak noder af Pergolesi, en italiensk 
komponist fra begyndelsen af 1700-
tallet. ”Jeg begyndte med at skrive 
direkte ind i Pergolesis noder, som om 
det var mine egne værker, jeg rettede”, 
sagde Stravinskij. ”Jeg kunne ikke lave 
et ’falskneri’, højst gentage Pergolesis 
musik med min egen stemme.” Det er 
en god forklaring på den pikante tve-
tydighed, der opstår, når Stravinskij 
maler ovenpå forlægget, klipper i det 
og klistrer det sammen på sin egen 
måde. 

Pergolesis musik har genial præcision 
og ynde, men var også en stor begræns-
ning for Stravinskij. Melodierne var jo 
forudbestemte, og de faste tonearter 
og korte fraser lagde op til musik i et 
lille format. Derfor droppede Stravinskij 
den slags kæmpebesætning, han 

plejede at anvende, og skrev Pulcinella 
for et kammerorkester. Den raffinerede 
enkelhed var en vigtig side af neo-
klassicismens nyskabelser. 

Pulcinella er det italienske navn for 
Mester Jakel. Balletten foregår nemlig i 
den teatertradition, der kaldes comedia 
dell’arte, som vi kender fra dukketeater 
og Tivolis pantomimer. Handlingen 
drejer sig kort fortalt om drillepinden 
Pulcinella, der konstant løber efter 
pigerne og derfor bliver overfaldet af 
sine rivaler. For at vække medlidenhed 
snyder Pulcinella dem til at tro, at han er 
død. Forklædt som troldmand vækker 
han sig selv til live igen, og komedien 
ender i ren ekstase med et kæmpe 
bryllup.

Ved koncertopførelser spilles Pulcinella 
stort set altid i Stravinskijs egen for-
kortede udgave, den såkaldte Pulcinella 
Suite, som også er den, vi får at høre i 
aften.  

Wolfgang Amadeus Mozart: 
Klarinetkoncert

Det var kærlighed ved første tone, da 
Mozart og klarinetten mødte hinanden. 
Samme aha-oplevelse har mange 
musiklyttere, når de første gang hører 
Mozarts Klarinetkoncert. Den er 
simpelthen en af Mozarts bedste og 
mest udtryksfulde kompositioner. 
Mange mener også, det er verdens 
smukkeste musik.

Stravinskij, Mozart
& Prokofjev
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Mozart spillede ikke selv klarinet, men 
det gjorde to af hans venner, brødrene 
Johann og Anton Stadler. De havde 
kastet sig over instrumentet, som var 
helt nyt dengang. Med brødrene Stadler 
i vennekredsen havde Mozart oplagt 
anledning til at skrive musik for klarinet-
ten, der blev hans nye yndlingsinstru-
ment. De følgende år skrev han en trio 
for klarinet, bratsch og klaver (den så-
kaldte Keglebanetrio) og en fantastisk 
klarinetkvintet, et af hans bedste kammer-
værker. Få måneder før sin død i 1791 
skrev han så klarinetkoncerten, der var 
en af de første koncerter for instru-
mentet overhovedet.

Ingen vidste, at Mozart kun ville leve 
kort tid herefter. Klarinetkoncerten 
blev hans sidste instrumentalværk, og 
den sensommeragtige, langsomme 
sats blev derfor hans sørgeligt smukke 
afsked med orkestermusikken. Her når 
Mozart en følelsesdybde, der gør det 
så fortvivlende at tænke på, hvad han 
kunne have skrevet, hvis han var blevet 
ældre end bare 35 år. 

Klarinetkoncerten begynder i klassisk 
orden med en stor og formfuldendt 
førstesats. Og den slutter med 
en Finale, hvor klarinetten træder 
frem som spillemanden i spidsen 
for underholdningen. Men i den 
langsomme sats er klarinetten snarere 
den grædende klovn. Netop den 
dobbeltsidighed ved det sjælfulde 
instrument rammer Mozart så 
uforglemmeligt i sin klarinetkoncert.

Sergej Prokofjev: 
Symfoni nr. 6

“I dag jubler vi over vores store sejr, 
men alle har vi fået sår, der ikke kan 
heles.” Det sagde den russiske kom-
ponist Sergej Prokofjev, der beskrev 
sin 6. symfoni som en refleksion over 
krigens ødelæggelser. Han begyndte at 
skrive musikken i juni 1945, en måned 
efter at Sovjetunionen havde besejret 
Nazityskland. Et ufatteligt opgør, der 
alene i Sovjetunionen kostede over 20 
millioner mennesker livet.

Hans symfoni er ikke musik, der ud-
pensler lyden af krig. Her er ingen 
bombardementer, ingen invaderende 
fjendehær. I stedet er det en privat 
grublen over krigen – en erkendelse 
af, at sejren ikke kan ændre ved, at krig 
altid er en tragedie. 

Symfonien er i tre satser. Begyndelsen 
varsler ydre brutalitet, men det følgende 
er i høj grad indadvendt musik, hvor en 
lille, lyrisk melodi vendes og drejes i et 
pusleri, der ikke kan falde til ro. 

De to andre temaer i satsen er en sørg-
modig melodi, der præsenteres i obo-
erne og i hornet, og derefter en grotesk 
sørgemarch, der vel symboliserer  
unaturlig død eller måske de døde selv, 
som ikke kan finde hvile. Uroen vokser 
ud af kontrol, da satsen når et nerve-
flænsende klimaks og munder ud 
i uhyggelige, tomme ekkoklange i 
messingblæserne.
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Anden sats er meget mere rørstrømsk, 
og dens vidunderlige melodiøsitet 
virker befriende ovenpå førstesatsens 
spændinger. Skønheden får dog hele 
tiden et bizart twist af Prokofjevs 
specielle orkestrering, hvor stortrom-
men og de dybe strygere og blæsere 
skaber en uortodoks balance, og 
hvor klaveret anvendt som orkester-
instrument også bidrager til den særlige 
Prokofjev-sound. En ’menneskelig’ 
og helt personlig orkesterklang, hvor 
påtvungne standarder bliver vraget.

Sidste sats begynder glad og ubekymret, 
ligefrem befriet. Den danser muntert 
derudad, tilsyneladende upåvirket af 
fortiden. Indtil få minutter før slutningen, 
hvor mindelser fra de foregående satser, 
bl.a. den melankolske hornmelodi fra  
1. sats, dukker op i erindringen. Sårene, 
der ikke kan heles… 

Ovenpå den erkendelse slutter sym-
fonien med meget større desperation, 
end satsen havde lagt op til.

Symfonien blev modtaget med stor ros 
ved uropførelsen i oktober 1947, men 
typisk for det perverterede Sovjetstyre 
blev Prokofjev alligevel få måneder 
efter kritiseret sønderlemmende, da 
man trak ham frem som eksempel på 
en sovjetkunstner, der var afsporet af 
moderne tendenser. Kommunistpartiet 
krævede opbyggelig optimisme af 
den sovjetiske musik, ikke tvivl, tve-
tydigheder eller mørke stunder – alt 
det, der er med til at gøre Prokofjevs 6. 
symfoni til stor og ægte kunst.

Jens Cornelius

Symfoni nr. 6 har aldrig været spillet ret ofte 

i Vesten. DR Symfoniorkestret opførte den 

senest i 1984, dirigeret af Kurt Sanderling, der 

i 1940’erne boede i Sovjetunionen og havde 

kendt Prokofjev.
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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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Violin 1
Christina Åstrand
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
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
Ida Balslev
Idinna Lützhøft
Djumash Poulsen
Clara Glasdam

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

Alexander Butz
Magda Stevensson
Benedikte Artved
Minna Svedberg
Vuokko Linnea Lahtinen 

Cello
Henrik Dam Thomsen
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Johan Krarup 
Peter Morrison
Louisa Schwab
Richard Krug
Cansin Kara
Jacob La Cour
Oskar Friis-Hansen

Bas
Joel Gonzalez
Michael Rossander Dabelsteen
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen
Mathilde Qvist
Andrew Stalker

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Lene Beaver

Obo
Eva Steinaa
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Mathias Kjøller
Klaus Tönshoff
Søren Elbo
André Manuel Pereira da Silva

Fagot
Sebastian Stevensson
Britta Cortabarria
Dorte Bennike

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Aurora Sæterhaug Bye
Dominika Piwkowska
Pall Solstein 
Henning Hansen
Jakob Arnholtz

Trompet
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen
Christian Lykke Jensen 

Basun
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist 

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher

Tasteinstrumenter
Per Salo

Pauker
René Felix Mathiesen 

Slagtøj
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Mads Hebsgaard Andersen
Malin Sjökvist

DR Symfoniorkestret

Med forbehold for ændringer. 
Se opdateret musikerliste i 
foyeren på koncertdagen.
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Det er ved aftenens koncert blevet tid 
til at tage afsked med kontrabassisten 
Michael Dabelsteen, som gennem 
de seneste 34 år har ydet et stort og 
betydningsfuldt bidrag i DR Symfoni-
orkestrets basgruppe som en meget 
afholdt og respekteret kollega, kendt 
– udover for sit skønne spil – for sin 
ordentlighed og sin utrættelige passion 
for musikken.

Efter nogle indledende øvelser på 
guitar, med særlig interesse for rock 
og blues, kastede Michael sig omkring 
18-års alderen over kontrabassen og 
den klassiske musik, og herefter gik det 
hurtigt i det inspirerende miljø omkring 
bl.a. Musik & Ungdoms Orkester. Der-
efter fulgte studier på Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium og af 
særlig afgørende betydning blev et 
længere ophold med studier hos 

Berlinerfilharmonikernes legendariske 
1. solobassist Klaus Stoll. 

Allerede i studietiden havde Michael 
et omfattende virke som freelance- 
og studiemusiker og assisterede 
regelmæssigt bl.a. i det daværende 
Sjællands Symfoniorkester, ligesom 
det blev til flere politiske kabareter 
med bl.a. skuespillerne Henrik Koefoed 
og Karen-Lise Mynster. Kendt for sin i 
særklasse smukke klang – og sit 
charmerende væsen – har Michael 
gennem årene været en yndet 
kammermusiker i en lang række 
sammenhænge og har et større antal 
indspilninger bag sig. 

Sin kærlighed til kammermusikken og 
sit store netværk og engagement har 
Michael ved siden af sit virke som bassist 
i DR Symfoniorkestret også forenet i 
sit helt eget bidrag til den klassiske 
danske musikscene. Gennem mere end 
20 år har han som festivalchef stået i 
spidsen for Frederiksværk Musikfestival 
i kulturhuset Gjethuset, der år efter 
år samler et stort publikum fra hele 
regionen om koncerter med fremragende 
ensembler og solister fra nær og fjern. 
Så selvom Michael Dabelsteen vil blive 
savnet i DR Symfoniorkestret, vil 
festivalgæsterne fortsat kunne nyde 
godt af hans musikalitet, dedikation og 
usvigelige sans for kvalitet.

Jakob Holtze
Chef for DR Symfoniorkestrets 
udvikling og drift

Afsked med kontrabassist
Michael Dabelsteen

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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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
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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 Symfoniorkestrets udvikling og drift — Jakob Holtze

Repertoirechef — Tatjana Kandel

Produktionsplanlægger — Karen Skriver Zarganis

Produktionsledere — Morten Danvad, Jakob Helmer Mørck

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 

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


