STREGER OG TONER

1

Musikere og sangere fra

DR Symfoniorkestret
DR Big Band
DR Vokalensemblet
James Sherlock, dirigent
Bella Ballerina
ca. 50 min.

PAUSE (30 min.)
Frisind og anarki i 20’ernes Berlin
ca. 20 min.

Karen, Leo og Liva Hvorfor er Lykken så lunefuld
ca. 15 min.

DR Koncerthuset, Studie 2
Fredag 10. juni 2022 kl. 20.00
Lørdag 11. juni 2022 kl. 20.00

Koncerterne optages til radio og tv.
Fredagskoncerten sendes på P2 lørdag 11. juni
kl. 12.15 og vil senere blive sendt på DR2.
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Kære publikum
Koncerten, vi skal høre og se i aften, er ikke en af den slags koncerter, man ofte
støder på. Det er lidt af et eksperiment. Nyskrevet og ny-arrangeret musik, tegnede
fortælleformer, streger på både gamle og moderne måder, vilde visuelle indtryk
og ikke mindst anderledes musikalske oplevelser. Det er ikke hver dag, at DR’s tre
ensembler — DR Symfoniorkestret, DR Big Band og DR Vokalensemblet — blander
posen og skaber et helt nyt unikt ensemble på tværs, hvor musikken er skræddersyet til netop denne konstellation.
Musikalsk går rejsen gennem fragmenter af opera, klassisk orkestermusik, minimalisme, jazz, dansemusik og lydmontager.
I tæt symbiose med det musikalske vil du opleve et visuelt orgie af projektioner og
lys på et stort 15X6 meter net spændt op foran scenen. Vi skal møde 2500 år
gamle gravmalerier, tegneren, der improviserer streger nu og her, tegneseriens
stærke fortælleform og moderne animation af en danser med motion capturedragt, der registrerer hver en bevægelse på scenen.
Rigtig god fornøjelse!
Fimmer Engel,
Indholdsproducent
DR Big Band
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Bella Ballerina
(Se libretto på s. 8-11)
Hvordan lød etruskernes musik og hvordan så deres dans ud for 2500 år siden?
Den kendte danske brygger og kunstmæcen Carl Jacobsen er lidenskabeligt
fascineret af de rigt dekorerede etruskiske gravmalerier, der giver et unikt indblik i
etruskernes kultur med scener fra hverdagen, fester, parader, sportskonkurrencer
og spil, hvor dans og musik indgår som et konstant element. Da gravmalerierne i
starten af 1910’erne er i fare for at gå til, iværksætter Carl Jacobsen et større kopieringsarbejde af malerierne for at bevare dem for eftertiden. Specielt en figur gør
særligt indtryk på ham, og han beder kopisterne lave den om, til han er tilfreds. Det
er en danserinde, som han navngiver Bella Ballerina. Den italienske komponist
Mauro Patricelli har udforsket gravmalerierne indgående for at levendegøre etruskerne i dokumentaroperaen Bella Ballerina.
Komponist og dokumentarist: Mauro Patricelli
Dramaturgi: Florient Azoulay
Solist, sopran: Signe Asmussen
Danser: Jessica Lyall (Dansk Danseteater)
Danser i video: Astrid Elbo
Tale: Mette Moltesen
Motion capture animation: Rune Søgaard i samarbejde med studerende fra Aalborg
Universitet: Maja Willems Pedersen og Abderrahman Mhadden
Video art: Søren Meisner
Værket er skabt i samarbejde med Glyptoteket
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Frisind og anarki
i 20’ernes Berlin
De brølende 20’ere i Berlin. Frisind og anarki, charleston, blinkende lysreklamer, selvsikre kvinder, der ryger og har stemmeret, hæmningsløs varieté og masser af dekadence. Perioden, der
i princippet varede 15 år, presset ind mellem 2 verdenskrige,
mellem monarki og diktatur, mellem krigstraumer over håb til
dyb depression. Livslyst, kreativitet, skaberkraft og danseglæde
i de brede masser får frit spil. Men det er på en brændende
politisk vulkan…
Det er denne fortælling tegneren Rasmus Bregnhøi har sat sig for at illustrere
gennem sine magiske streger i tæt samarbejde med arrangør og saxofonist
Peter Fuglsang. Der bliver live-tegnet til musik af bl.a. Kurt Weill i bedste Babylon
Berlin-stil.
Tegner: Rasmus Bregnhøj
Arrangør: Peter Fuglsang

Karen, Leo og Liva –
Hvorfor er Lykken så lunefuld

I mellemkrigstidens Danmark var der gang i frisindet og den kreative tænkning.
Arbejderklassen vil ikke længere kun nøjes med krummer fra borgerskabet kulturelle middagsbord. Alle skal have lige adgang til kulturlivets glæder og tage del i
festen. Tegneserieskaberen Lars Horneman tager fat i tre af de store multikunstnere, der havde deres storhedstid i 1930’ernes København – Karen Jønsson, Leo
Mathisen og Liva Weel – og skildrer deres liv med en musikalsk tegneseriefortælling i samarbejde med arrangør Peter Jensen. Musikken er af Karen Jønsson, Leo
Mathisen, PH, Kai Nomann Andersen m.fl.
Tegnet og fortalt af Lars Horneman
Arrangør: Peter Jensen
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Medvirkende
James Sherlock, irsk/britisk dirigent og pianist, er uddannet på det berømte finske Sibelius Akademi hos Sakari
Oramo og Jorma Panula. Han har tidligere arbejdet med
DR’s ensembler og interesserer sig særligt for at arbejde
med projekter, der involverer kor og sangsolister.

FOTO: JACOB STAGE

Signe Asmussen, er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2001 og er en af landets mest efterspurgte lied-fortolkere. Hun har arbejdet med et hav af prominente komponister og dirigenter og har modtaget
adskillige musikpriser, bl.a. Aksel Schiøtz-prisen, Léonie Sonnings Talentpris
(2002) og Dansk Komponistforenings Musikerpris.

Jessica Lyall er født og opvokset i Australien. Uddannet fra The Rambert School
of Ballet and Contemporary Dance, London og blev senere ansat hos The National
Dance Company of Spain som solodanser. I 2016 blev hun en del af Dansk
Danseteater.

Lars Horneman,

Rasmus Bregnhøj er

prisbelønnet dansk

uddannet fra Danmarks

tegneserieskaber,

Designskole og Akademiet i

med udgivelser som

Reykjavik. Han har illustreret

Zenobia, Når jeg ikke

en lang række børnebøger og

er til stede og I dag har

har arbejdet som bladtegner

jeg gode ben bag sig.

på Dagbladet Information og

Til dagligt sidder han

Berlingske Tidende.

på tegnestuen Pinligt
Selskab på Nørrebro i
FOTO: KAJ AAGE HORNEMAN HANSEN

København.

FOTO: DITTE BOLT

Mauro Patricelli er uddannet som klassisk pianist fra Conservatorio di Teramo og som musiketnolog fra Università di
Bologna. Hans speciale er en særlig form for musikteater:
dokumentaroperaen, som han har realiseret i flere musikdramatiske værker. Skattegraveren (Takkelloftet, 2019) blev
nomineret til en Reumert som Årets særforestilling.
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Peter Fuglsang er saxofonist, klarinettist, komponist og arrangør og har
taget vejen fra klassisk klarinet til jazz-sax. Han er lead-saxofonist i DR Big
Band og en eftertragtet musiker i et væld af sammenhænge inden for alle
tænkelige genrer af det danske musikliv. Peter kan jævnligt opleves med
symfoniorkestre, kammerensembler, pop/rockgrupper og i mere
eksperimenterende sammenhæng.
Peter Jensen er en af de få danske komponister der har været nomineret til
en amerikansk Grammy. Siden han i 2003 vandt den internationale komponistkonkurrence ”The Thad Jones Competition”, har han markeret sig på den
danske jazzscene som komponist og arrangør. Til daglig arbejder han som
kunstnerisk leder i Tivoli.

Musiker- og sangerliste
Violin 1
Bartosz Skibinski
Anders Fog-Nielsen
Sophia Bæk
Runi Bæk
Anja Zelianodjevo
Violin 2
Gunvor Sihm
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Ida Balslev
ldinna Lutzhøft
Bratsch
Dmitri Golovanov
Katrine Reinhold Bundgaard
Alexander Butz
Benedikte Artved

Cello
Johan Krarup
Richard Krug
Signe Bitsch
Kontrabas
Einars Everss
Gerrit H. Mylius
Mathilde Qvist

Horn
Henning Hansen
Pall Solstein
Trompet
Karl Husum
Basun
Marek Adam Stolarczyk

Fløjte
Mikael Beier

Cembalo
Mauro Patricelli

Obo
Ulrich Trier Ortmann

Slagtøj
Nicola Carrara
Mathias Seibæk

Fagot
Dorte Bennike

DR Big Band

DR Vokalensemblet

Peter Fuglsang, Bb-klarinet/altsax/sopransax
Karl-Martin Almqvist, Bb-klarinet/tenorsax/sopransax
Thomas Kjærgaard, trompet Bb/flygelhorn
Ari Bragi Karason, trompet Bb/flygelhorn
Anette Saxe, basun/basbasun
Jacob Munck, basbasun/tuba
Artur Tuznik, flygel/celeste/rhodes
Thommy Andersson, bas (amp)
Chano Olskær, trommer

Klaudia Kidon, sopran
Rikke Lender, alt
Adam Riis, tenor
Steffen Bruun, bas
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Bella ballerina. Libretto
Af Mauro Patricelli
Med citater fra:
Kopier af etruskiske gravmalerier, Mette Moltesen & Cornelia Weber-Lehmann, 1991
Korrespondance mellem Carl Jacobsen og Wolfgang Hebig, 1893-1913
The Cities and Cemeteries of Etruria af George Dennis, 1848
I canti popolari italiani, Roberto Leydi, 1973
1. But the Etruscans are so far gone in luxury
But the Etruscans are so far gone in luxury, that they even make bread, and box, and flog
people to the sound of the flute.
2. Making bread, boxing and flogging
3.

Etruskerne var et oldtidsfolk

4. Etude I
5. The facsimile project
Carl Jacobsen was the founder of the Ny Carlsberg Glyptotek.
In the beginning he had tried to buy some ancient sculptures in Rome but gave it up
because he felt he was constantly being cheated.
In 1887 Jacobsen came into contact with the German archaeologist Wolfgang
Helbig, at the time vice-director of the German Archaeological Institute in Rome.
Helbig offered an Etruscan sarcophagus for sale to the director of the National
Museum of Denmark who was unwilling to buy, but sent the request on to Jacobsen.
He bought the sarcophagus on the spot and this was the beginning of their
collaboration.
In 1892 Carl Jacobsen visited the painted tombs in Tarquinia together with Helbig.
He became fascinated by the splendour of the paintings and worried about their deteriorating condition.
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It is interesting that it was the businessman Jacobsen who realised the importance of
rescuing the paintings for eternity.
Letter 1. November, 1897 from Carl Jacobsen to Wolfgang Helbig:
“Lass uns retten was noch zu retten ist. Fangen wir mit den wichtigsten an und fahren
wir fort solange Ihre Kräfte, meine Fonds und die Tüchtigkeit der Copisten aushalten
kann.”
”Lad os redde, hvad reddes kan. Lad os begynde med de vigtigste og fortsætte så længe Deres kræfter, mine penge og kopisternes dygtighed kan holde ud.”
In this way he formulated an ambitious project, which over the following twenty years
was to cost him an immense amount of time and effort, and a large sum of money.
6. Etude II
7. The dancing girl on the right wall of the Tomba Francesca
In 1910 the great enterprise was coming to an end. But one figure had caught the imagination of Carl Jacobsen: the dancing girl on the right wall of the Tomba Francesca.
Letter 7. August 1910, Copenhagen. From Carl Jacobsen to Wolfgang Helbig:
“Farveskitserne af graven Tomba
Francesca Giustiniani har virkelig glædet mig. På højre væg fra indgangen var der en
danserinde, den figur, der var nærmest bagvæggen ”La bella ballerina di Tarquinia”.
Carl Jacobsen had read the lyric description of the figure in Dennis.
“Dennis beskriver denne figur meget nøje med en vis henrykkelse og kalder hende ”måske den smukkeste og mest ejendommelige af alle danserinder i Tarquinia”. Han siger, at
han kender ”ingen anden som hende” og det navn han giver hende ”Bella ballerina” er
siden overtaget af skrifter og rejsebøger.”
“Da jeg besøgte graven sammen med Dem i november 1899, var det for mig virkelig
smertefuldt, at der ikke var noget tilbage at finde af denne figur, og vi mente begge, at
kalkpudset var faldet af, og at hun var håbløst forsvunden.
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Ubegribeligt er det, at denne figur, som i sin tid var så berømt, aldrig var blevet publiceret og afbildet!
Stor var derfor min forbløffelse og stor var min glæde, da jeg gik farveskitserne igennem efter min hjemkomst fra England og fandt at ”Bella ballerina” var delvist bevaret og
stemte overens med Dennis’ beskrivelse.”
“Man kunne måske forsøge en restaurering på et separat stykke lærred.
Det er da sandsynligt, at en eller anden har kopieret denne figur efter den blev fundet.
Send kopisterne til Corneto (Tarquinia) igen, bedst ville det være, hvis De selv kunne
tage med og lad ham lave en ordentlig stor kopi. Måske kan man finde ud af mere med
”vidundervandet”, som han sprøjter figurerne med. Vi ser jo, at kalkpudset ikke er helt
faldet af, at farverne kun er bleget.
Det forekommer mig dog at være et smuk bestræbelse, at kalde denne unge etruskiske
skønhed ud af sin glemsel, af sin grav, hvor hun har danset i tusinde år, og frem i lyset
og livet!
Ikke sandt! Hjertelige hilsener, venskabeligst. Carl Jacobsen.”
Next day.
Letter 8. August 1910, Copenhagen. From Carl Jacobsen to Wolfgang Helbig:
“Højtærede ven. Som tilføjelse til mit brev af i går vil jeg citere fra Dennis, The Cities
and Cemeteries of Etruria, Vol.1 p. 333. “
8. Turn to the right wall - aria.
“Turn to the right-hand wall. What spirit, what life, what nature in this dancing-girl! Her
gown of gauze or muslin floats around her in airy folds; the broad blue ribbon which
binds her “bonny brown hair”, and the red scarf hanging from one shoulder across her
bosom, stream behind her with the rapidity of her movements; while she droops her
face and raises her arm to give expression to her steps. Her other arm is a-kimbo, so
that you might declare she was dancing the saltarella. For spirit, ease, and grace she has
no rival among the ballerinas of Tarquinii. Her dress is peculiar – I remember nothing
like it on painted wall or vase. it is hard to believe she has been dancing in this tomb for
some two or three and twenty centuries. She has now unfortunately but a short time to
live; she will soon take her last step – from the wall.”
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9. Etude III
10. Som i en saltarella
In the years 1897 to 1900 the facsimiles continued to arrive in Copenhagen and each
time Jacobsen would scrutinize the results.
“Kopisten skal have Dennis’ beskrivelse af ballerinaen med. Den løftede højre arm kan
ses på farveskitsen, derimod gælder det om hvis muligt at finde den venstre arms stilling, som i en saltarella støtter i siden eller på hoften.”
11. Presente in tutta l’italia
centrale
Saltarello-dansen (fra den latinske ’saltatio’, som er den meste kendte dans fra det
antikke Rom) hører til den store række af italienske frieridanse, som bl.a. den meget
kendte tarantella. Saltarello danses som folkedans, ved fester og bryllupper i det centrale italienske område, i Lazio, Toscana og Umbria, netop i de egne hvor etruskerne boede.
Saltarello-dansen har sandsynligvis en arkaisk oprindelse og ifølge velkendt musiketnologisk teori opspores dansens karakteristiske trin og koreografi i de etruskiske gravmalerier i Tarquinia (ca. 5. årh.f.Kr.). Den tidligste lydelige dokumentation af en saltarello
findes på et bånd optaget på marken i Lazio af den amerikanske musiketnolog Alan
Lomax i 1954.
Den tidligste skriftlige kilde til en dans kaldt ’saltarello’ er et partitur fra d. 14. årh., kendt
som London-manuskriptet, som indeholder 4 saltarello-danse. Manuskriptet stammer
fra Toscana og er bevaret i British Library.
12. London Manuscript Salterello
13. Etruskerne var inspireret meget af grækerne
14. Hymn to Apollo
15. Historien om La bella ballerina
16. Saltarello ”Raffone”

STREGER OG TONER

11

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

Chef for DR Koncerthuset, Den Levende Musik og P2 — Kim Bohr
Chef for DR Symfoniorkestret udvikling og drift — Jakob Holtze
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Kunstnerisk leder for DR Big Band — Birger Carlsen
Kunstnerisk leder for DR Vokalensemblet — Michael Emery
Producent og idé — Fimmer Engel
Produktionsleder — Cecilie Honoré
Lydproducer — Morten Bückert
FOH — Christian Wullf
Musiktekniker — Ossian Ryner
Projektioner og lærred —Vertigo
Lys — Jacob Møller
Teknisk koordinator — Jonas Norup
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Grafik — NOTATION/Niklas Antonson
Tryk — DR Tryk
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