
1

Fremtiden på podiet I + II
Malko Dirigentskolen 2020-22
Athelas Sinfonietta
DR Vokalensemblet



2 FREMTIDEN PÅ PODIET I + II  -  MALKO DIRIGENTSKOLEN

Fremtiden på podiet I 

Torsdag 19. maj 2022 kl. 19.30 
DR Koncerthuset, Studie 2
Afslutningskoncert med Athelas Sinfonietta 
Vært: Ole Faurschou

Witold Lutosławski: 
Chain 1
Dirigeret af Hjörtur Eggertsson
 
Svend Hvidtfelt Nielsen: 
Alt imens
Dirigeret af Adam Koch
 
Poul Ruders: 
Four Dances in One Movement (1983): Nr. 4, Extravagant
Dirigeret af Ludwig Hjortenhammar
 
Gustav Mahler: 
4. symfoni (arr. Klaus Simon): 2. sats
Dirigeret af Laima Paplauskaite

Anders Nordentoft:  
The City of Threads (1994)
Dirigeret af Johanne Sofie Bech Madsen

Carl Nielsen/Hans Abrahamsen: 
Three Piano Pieces, opus 59 posth. (1990)
Dirigeret af Benjamin Frimodt Pedersen
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Fremtiden på podiet II 

Fredag 3. juni 2022 kl. 19.30 
DR Koncerthuset, Studie 2
Afslutningskoncert med DR Vokalensemblet 
Vært: Celine Haastrup

Benjamin Britten:
To Daffodils
The Succession of the Four Sweet Months
Marsh Flowers
The Evening Primrose
Nr. 1 og 2 dirigeret af Ludwig Hjortenhammar
Nr. 3 og 4 dirigeret af Hjörtur Eggertsson
 
Per Nørgård:
Året
Du skal plante et træ
Dirigeret af Adam Koch
 
Bo Holten:
Efterår og æbletid
Dårens vise
Fattige, forrevne sind
Dirigeret af Benjamin Frimodt Pedersen
 
Pelle Gudmundsen-Holmgren:
Eksempler: 
Ikke blot hende
Morgen
Børn kender overmagt
Barn rødkindet
På træet sidder der et blad
Dirigeret af Johanne Sofie Bech Madsen
 
Otto Mortensen:
Sommervise
Nattevandring
Danmark
Dirigeret af Laima Paplauskaite
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Kære 
publikum

Velkommen til to spændende koncerter 
med Malko Dirigentskolens unge talenter 
og velkommen til et blik ind i et af 
musikkens centrale tilblivelsesrum: 
dirigentens værksted.

Det er helt afgørende for den klassiske 
musiks fremtid, at nye dirigentelever får 
mulighed for at opdyrke deres talent. 
At udvikle sig som dirigent kræver et 
moderne værksted at arbejde i, og 
det har DR Koncerthuset taget et stort 
medansvar for gennem udviklingen af 
Malko Dirigentskolen. 

Som et af landets vigtigste samlings-
punkter for levende musik og som for-
midler af den klassiske musiktradition 
har vi set en helt oplagt mulighed for, 
at DR Koncerthuset træder aktivt ind 
i fødekæden for fremtidens musikliv 
gennem dette tilbud til landets 
dygtigste konservatorielever. I vores 
hus bliver der spillet og sunget på 
meget højt niveau hver eneste dag. 
Her bor korskole, pigekor, bigband, 
vokalensemble, koncertkor, symfoni-
orkester og et musikarie, der skaber 
musikalske arrangementer for børn. 

Alt dette danner en inspirerende ramme 
for nye dirigenters øvelsesrum. Her 
arbejder de side om side med de 
professionelle dirigenter og musikere, 
og her får de inspiration og rollemo-
deller, som kan nære deres drømme og 
ambitioner for en fremtidig karriere.

I aften er der altså meget på spil. Jeg 
ser med stor glæde og forventning 
frem til at vores seks unge dirigenter 
viser resultatet af to års hårdt arbejde.

Jeg håber, I vil modtage dem vel på 
podiet! 

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

Malko Dirigentskolen er internationalt 
set et ganske enestående tilbud til unge 
dirigenter. Med professionelle musikere 
stillet til rådighed, bliver resultatet af 
undervisningen hele tiden vakt til live i 
klingende opførelser af musik.

Idéen om skolen kom fra DR’s velan- 
skrevne Malko Konkurrence og har 
samme formål: at identificere fremti-
dens store dirigenter. Og det er en på-
trængende opgave. Overalt på kloden 
er denne stærkt specialiserede kunnen 
efterspurgt som aldrig før.

Den toårig talentlinje, som har eksisteret  
siden 2016, gør det muligt for seks højt 
begavede unge musikere at følge et 
intenst undervisningsforløb i direktion 
ved siden af deres studier på konser- 
vatoriet.
 
En central del af undervisningen foregår 
i forløb af tre uger, hvor de studerende 
efter to uger med teoretiske og praktiske 
øvelser dirigerer et ensemble af 

professionelle musikere. Her kan 
dirigenteleverne for alvor mærke, om 
forberedelsen og ideerne fungerer og 
om kommunikationen er tydelig. 
 
De studerende har desuden deltaget 
i masterclasses med to af verdens 
dygtigste dirigenter, Herbert Blomstedt 
og DR Symfoniorkestrets chefdirigent 
Fabio Luisi. 
 
Med skolens placering i hjertet af DR’s 
klassiske produktionsmiljø har de  
studerende ubegrænset adgang til at  
overvære prøver med de verdens- 
stjerner, der optræder sammen med  
DR Symfoniorkestret og DR Vokal- 
ensemblet. Vores håb er, at denne tætte 
kontakt til det professionelle musikliv 
giver de studerende både inspiration  
og indblik i de høje krav, der stilles til 
musikere på internationalt topniveau.  

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN

malkocompetition.dk/academy/
danish-class
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DR Vokalensemblet & Athelas 
Sinfonietta Copenhagen

DR Vokalensemblet er DR’s kammerkor 
med 18 klassiske sangere, som mestrer 
et bredt repertoire fra renæssance- 
musik over barok og romantik til danske 
sange og helt nyskrevne værker. 

Både store danske og europæiske 
komponister har skrevet musik specielt 
til DR Vokalensemblet, og flere af korets 
cd’er har modtaget internationale priser 
og udmærkelser, bl.a. to amerikanske 
Grammy-nomineringer. 

DR Vokalensemblets seneste album Lux 
Aeterna med værker af Ligeti og Kodály 
er blevet modtaget med begejstring 
af anmeldere i ind- og udland. ”Det er 
noget af den smukkeste og mest be-
vægende korsang, jeg nogensinde har 
hørt”, skrev BBC Music Magazine bl.a.

En af DR Vokalensemblets centrale op-
gaver er at bringe den levende kormusik  
ud i alle dele af Danmark. Det sker hver 
sæson ved koncerter i små og store 
danske kirker og koncertsale.

Athelas Sinfonietta Copenhagen er et 
af landets førende kammerensembler – 
ikke mindst på grund af en unik indsats 
for udbredelsen af ny kompositionsmusik. 

En række fremtrædende kunstnere, der 
tæller navne som Steve Reich, Per Nør-
gård, Heiner Goebbels, Poul Ruders, Arvo 
Pärt og Thomas Adès, har været blandt 
samarbejdspartnerne. Bl.a. med titlen 
som ’Dansk Statsensemble’ er Athelas 
nået ud til et særdeles bredt publikum 
og har desuden repræsenteret både 
den danske stat og Kongehuset på den 
internationale scene. 

Athelas er medstifter af EEN – European  
Ensemble Network og de EU-støttede 
projekter Integra og RE:NEW MUSIC 
og er i dag ’ensemble in residence’ 
på KLANG - Copenhagen Avantgarde 
Music Festival. 

”Thomas Adès portrætteres ufatteligt 
poetisk af dansk eliteensemble”  
(Berlingske)

FOTO: ATHELAS SINFONIETTAFOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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DR Vokalensemblet & Athelas 
Sinfonietta Copenhagen

Hjörtur Eggertsson & 
Johanne Sofie Bech Madsen

Hjörtur Eggertsson, cellist, Island

Kom til Danmark i 2017 for at studere 
hos Morten Zeuthen og Toke Møldrup  
på Det Kongelige Danske Musikkonser-
vatorium, hvor han forventer at slutte 
sine kandidatstudier i 2022. 

Hjörtur har fra 2012 spillet på en række 
festivaler i Europa og USA, blandt andet 
solooptræden på North Norfolk Music 
Festival 2018 i England. Var i 2014 
vinder af den islandske musikskolepris 
Nótan med sin strygekvartet og vandt i 
2017 solistkonkurrencen i Musik- 
gymnasiet i Reykjavík. Optrådte med 
Islands Symfoniorkester i 2019 efter at 
have vundet orkesterets Unge Solister 
konkurrence. 

Medlem af kammerorkesteret 
Elja Ensemble. Tidligere korsanger i 
Reykjaviks Drengekor og Hamrahlid- 
koret og har sunget med Islands Symfoni- 
orkester og den Islandske Opera.

Johanne Sofie Bech Madsen, sanger

Johanne afsluttede et MGK-forløb  
ved MGK Nord i 2017 og er uddannet 
kirkesanger fra Kirkemusikskolen i  
Aalborg. Herefter begyndte hun  
studierne som klassisk sanger ved Det 
Jyske Musikkonservatorium i Aarhus.

Hun har medvirket i adskillige kor-
projekter, heriblandt indspilningen 
af pladen Dimma - a tribute to Jan  
Johansson med koret Ensemble Edge.

Siden efteråret 2021 har hun været 
fast dirigent for det aarhusianske 
kammerorkester Ensemble Pluma.

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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Ludwig Hjortenhammar 
& Benjamin Frimodt Pedersen 

Ludwig Hjortenhammar, hornist, 
dirigent, arrangør og komponist

Begyndte som 6-årig at spille horn i 
Ronneby, Sverige og fik i 2011 plads 
som hornist i The Royal Swedish Cadet 
Band, hvor han nu er aktiv som dirigent 
og arrangør.

Ludwig begyndte at studere på Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium 
med horn som hovedfag i 2016. Her 
studerer han nu kandidat på 2. år. 

Fra 2019 har han assisteret som 
hornist i DR Symfoniorkestret, Malmö 
Symphony Orchestra, The Swedish 
Wind Ensemble og The Royal Swedish 
Cavalry Band.

Benjamin Frimodt Pedersen, organist, 
dirigent og komponist

Benjamin har fra seksårsalderen mod-
taget undervisning i violin og sidenhen 
spillet adskillige instrumenter og sunget 
i Roskilde Domkirkes Drengekor.

Som komponist har han komponeret 
kor- og instrumentalværker til bl.a. 
udstilling på Kunsthal 44 og har været 
blandt få udvalgte til masterclass med 
Bent Sørensen.

Tidligere MGK-forløb i Køge som pianist 
og bachelor fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium på AM med kla-
ver som hovedfag.

Sideløbende med Malko Dirigentskolen 
studerer Benjamin i dag som organist 
på Det Kongelige Danske Musikkonser-
vatorium hos prof. Monica Melcova.

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSENFOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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Ludwig Hjortenhammar 
& Benjamin Frimodt Pedersen 

Laima Paplauskaite
& Adam Koch Christensen

Laima Paplauskaite, violinist, Litauen

Begyndte som 6-årig at spille violin i 
Mykolas Oginskis’ Kunst- og Musikskole 
i Litauen.

Laima har spillet violin, klaver, slagtøj, 
altsaxofon, orgel og cello samt sunget 
både klassisk og rytmisk musik i diver-
se ensembler, orkestre og kor, og hun 
har deltaget i flere konkurrencer og 
festivaler som solist, kammermusiker 
og sammen med større ensembler (bl.a. 
akkordeonorkester, harmoniorkester 
mv.).

Hun har desuden været solist ved for-
skellige strygeorkestre samt haft rollen 
som koncertmester i Plunge Symfonior-
kester i Litauen.

Siden 2018 har Laima studeret musik-
videnskab på Aalborg Universitet.

Adam Koch Christensen, violinist

Fra sin tidlige barndom har Adam spillet 
violin og indledte sine konservatorie- 
studier som 16-årig hos Serguei Azizian 
på Det Kongelige Danske Musikkonser-
vatorium, hvor han i dag studerer med 
Eszter Haffner og gæsteprofessor Nikolaj 
Szeps-Znaider. Adam er prisvindende 
solist ved større internationale konkur-
rencer som J. Brahms-, Tibor Varga- og 
Salzburg Mozart-violinkonkurrencerne, 
og har deltaget ved kammermusik-
festivaler i ind- og udland. 

Adam har samarbejdet med Leopoldinum 
Strygeorkester, Wrocław som gæste-
koncertmester og dirigent i sæsonen 
2021/22 samt ved Festival & Friends, 
og i de kommende år vil han træde 
til som kunsterisk co-director af 
Oremandsgaard kammermusikfest.

Adam har modtaget talrige anerkendelser 
gennem bl.a. Jacob Gade Fonden, 
Augustinus Fondens Jubilæumsud-
deling og Leonie Sonnings Talentpris.

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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Per Morten Abrahamsen er en af vores 
helt store danske fotografer og billed-
kunstnere med solo-udstillinger på bl.a. 
Aros, Den Sorte Diamant, Frederiksborg 
Slot, Det Danske Hus i Paris m.v. Ikoniske  
fotos af kunstnere som Lars von Trier, 
Ingvar Cronhammar, Mads Mikkelsen  
og Nicolai Coster-Waldau samt ofte 
benyttede portrætter af andre person- 
ligheder som Dronning Margrethe,  
Lars Lykke Rasmussen, Søren Brostrøm  
og Mærsk McKinney har givet ham et  
ry som både fintfølende kunstner og  
exceptionelt dygtig portrætfotograf.

I over et årti har Per Morten Abrahamsen 
taget portrætter af DR Symfoniorkestret, 
DR Vokalensemblet og af husets chef-
dirigenter. Dette arbejde er siden 2018 
blevet udvidet til at omfatte portrætter 
af dirigentskolens studerende.

Billederne er fantastiske! Så fantastiske, 
at vi nu har valgt at udstille dem. På vej 
ind til Malko Dirigentskolens koncerter 
vil du kunne se de seks portrætter i 
DR Koncerthusets foyer.
 
Per Morten Abrahamsen har grebet 
portrætopgaven an ved at lade hver 
studerende vælge et klassisk musik-
værk. Noderne fra disse værker er 
herefter projiceret bagved dirigenten 
eller på anden vis brugt i billederne.

Per Morten Abrahamsens 
Dirigentportrætter
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Som led i strategien om at løfte en  
ny generation af unge dirigenter gør  
DR Koncerthuset nu det to-årige ud-
dannelsesforløb for klassiske dirigenter 
til et internationalt projekt.

I forvejen er DR Koncerthuset interna- 
tionalt kendt for den prestigefulde  
Malko Dirigentkonkurrence, der har  
fundet sted hvert tredje år siden 1965. 
Nu får verdens førende unge talenter 
altså endnu en grund til at vende blik-
ket mod København. De allerdygtigste 
kan se frem til at få glæde af det helt 
særlige uddannelsestilbud, der er 
udviklet i huset siden 2016 – dog 
tilrettelagt i weekender, så man kan 
komme rejsende langvejs fra.

Den nye dirigentskole hedder Malko 
Academy For Young Conductors og 
kommer til at bestå af én ekstremt 
proppet undervisningsweekend hver 
tredje uge. Som i den danske udgave, 
tilbydes de studerende undervisning 
i de mange basale færdigheder, der 
kræves af en klassisk dirigent (musika-
nalyse, hørelære, musikteori, klaverspil, 
direktionsteknik m.m.), og herudover vil 
der være masterclasses med blandt an-
dre Fabio Luisi og DR Symfoniorkestrets 
faste gæstedirigenter.

Den schweiziske kulturfond Fondation 
Caris støtter projektet, som har blandt 
andre Henrik Vagn Christensen og Ole 
Faurschou tilknyttet som faste under-
visere.

De internationale studerende får alt, 
inkl. rejse og ophold, betalt og det har 
ikke overraskende allerede vakt opsigt 
blandt talenter i hele Europa. Der er 
kommet 110 ansøgninger til de 6 
pladser. Optagelsesprøverne afholdes 
ultimo juni 2022 i DR Koncerthuset.

malkocompetition.dk/academy 

Malko Dirigentskolen 
bliver international
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Chef for DR Koncerthuset, Den Levende Musik og P2 — Kim Bohr

Kunstnerisk leder for Athelas Sinfonietta — Jesper Lützhøft

Kunstnerisk leder for DR Vokalensemblet  — Michael Emery

Leder, Malko Dirigentskolen — Dominik Falenski

Producent, DR Vokalensemblet — Peter Tönshoff

Produktionsleder, DR Vokalensemblet — Cecilie Honoré

Redaktor — Helle Kristensen

Design — DR Design

Forside — Portræt af Malko Dirigentskolen, hold 2020-2022 af Per Morten Abrahamsen

Tryk — Bording Danmark

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


