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DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong
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Syngemester: Poul Emborg
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Syngemester: Folke Alin
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Solister

Issachah Savage 
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Thomas Quasthoff

DR Koncerthuset, Koncertsalen
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Torsdagskoncerten sendes 

direkte i P2 Koncerten, 

genudsendes søndag  

4. september kl. 12.15 og kan 

genhøres i DR LYD.

Program

Arnold Schönberg (1874-1951) 
Gurre-Lieder (1911)

for soli, kor og orkester 
Tekst af R.F. Arnold efter J.P. Jacobsens Gurresange

1. del (ca. 55’) – 2. del (ca. 8’) – 3. del (ca. 47’)

          1 time og 50 min.
Der er ingen pause i koncerten

–

Valdemar – Issachah Savage, tenor
Tove – Rachel Willis-Sørensen, sopran

Skovduen – Catriona Morison, mezzosopran
Bonden – David Steffens, bas

Klaus Nar – Michael Schade, tenor
Fortælleren – Thomas Quasthoff

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30/13.00 i koncertsalen 

v. Mathias Hammer

Koncerten optages til tv og 

sendes på DR2 søndag 5. februar
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Kære  
publikum
Det er altid noget særligt at tage hul  
på en helt ny koncertsæson. 

Musikerne har pudset instrumenterne 
ekstra grundigt, sangerne har plejet og 
opvarmet stemmerne, og alle har øvet 
intenst for at vende tilbage til Koncert-
salen i topform. 

Spændingen og forventningen er ekstra 
stor hos både publikum og musikere, 
når lyset dæmpes i salen og orkestret 
stemmer instrumenterne til sæsonens 
første koncert. For hvad enten man har 
brugt sommeren på at dyrke musikken 
eller at hvile ørerne, er det specielt at 
opleve de første toner, der skal tegne 
billedet af den nye sæson. 

Det skal ikke være nogen hemme-
lighed, at det kræver utroligt mange 
forberedelser at planlægge en klassisk 
koncertsæson. De første aftaler laves 
op til fem år inden sæsonstart, og der er 
mange brikker der skal falde på plads, 
før sæsonen finder sin endelige form. 

Nogle værker drømmer man om at 
kunne opføre i årevis, før det endelig 
lykkes. Og nogle tør man næsten ikke 
en gang at drømme om.  
 
Sådan et værk er Gurre-Lieder. Et værk, 
der sprænger rammerne for, hvad der 
normalt kan lade sig gøre i en koncert- 
sal – og som derfor ikke er blevet opført 
i Danmark i over 25 år. Men i aften kan 
vi endelig åbne DR Symfoniorkestrets 

nye koncertsæson med det poetiske 
kæmpeværk, som samtidig er en 
kærkommen anledning til at invitere 
en lang række musikalske gæster fra 
nær og fjern med ind på scenen her i 
Koncertsalen. 

At opleve det store udtræk med de 
næsten 300 medvirkende, som skal 
til for at forløse Gurre-Lieder, er en 
begivenhed i sig selv. Men der er en 
dybere mening med, at vi har valgt at 
åbne sæsonen med netop Gurre-Lieder. 
Værket er nemlig fuld af de stærke 
naturkræfter og de poetiske natur-
billeder, som er et gennemgående tema 
i hele DR Symfoniorkestrets nye sæson. 

Den klassiske musik er tæt forbundet 
med naturens stærke og forunderlige 
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kræfter, og gennem hele den nye sæ-
son er der rig mulighed for at opleve, 
hvordan naturen gennemstrømmer 
musikken. Fra Schönbergs skildring 
af natmørke skove og forløsende 
sommermorgener til sæsonens øvrige 
værker, som byder på brusende bølger, 
spirende forår, strålende solopgange og 
fjerne galakser. 

Der er meget at se frem til i den nye 
sæson, og vi er glade for at kunne 
indlede sæsonen med et værk, der om 
noget beskriver forbindelsen mellem 
menneskesindet, musikken og naturen. 
Et tema, som giver ekstra dybde til både 
denne koncert og de mange andre, som 
venter forude – ikke mindst i lyset af vor 
tids stigende erkendelse af, hvor dybt 
forbundet vi mennesker er med naturen. 

En stor tak til alle vores gæster på 
scenen i aften, som hjælper os med at 
gøre dette års sæsonåbning til noget 
særligt: et fremragende internationalt 
solisthold, vores kære kolleger i DR 
Koncertkoret, som i år kan fejre 90-års 
jubilæum som DR’s symfoniske kor, 
det svenske mandskor Orphei Drängar 
og ikke mindst de studerende fra Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium, 
som er en del af det udvidede orkester i 
aftenens anledning. 

God fornøjelse – og på gensyn i den 
nye sæson! 

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

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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Siden 2016 har Fabio Luisi været 
DR Symfoniorkestrets chefdirigent. Han 
er født i Genova i 1959 og er uddannet 
pianist og dirigent. Luisi er et verdens-
navn, og han deler sin karriere mellem 
flere stillinger, som han med sin utrolige 
flid og selvdisciplin magter at overkom-
me: Han er også chefdirigent for Dallas 
Symfoniorkester i USA, og i denne 
måned tiltræder han desuden som 
chefdirigent for NHK Symfoniorkestret 
i Tokyo. 

Men Luisi har samtidig forlænget sin 
kontrakt med DR Symfoniorkestret frem 
til 2026. ”Det handler om god kemi og 
om, at vi forstår hinanden musikalsk”, 
siger Fabio Luisi. ”Den gensidige tillid er 
meget vigtig.” 

For tiden indspiller han og DR Symfoni-
orkestret alle Carl Nielsens symfonier 
og solokoncerter for pladeselskabet 
Deutsche Grammophon, og det første 
album udkommer til oktober.

Lige siden DR blev grundlagt i 1925,
har DR Symfoniorkestret bragt den
symfoniske musik ud til publikum, 
lyttere og seere i hele landet. Samtidig 
er orkestret blevet en vigtig repræsen-
tant for dansk musik i udlandet gennem 
turnéer og medieproduktioner, som har
vundet international genklang.

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.

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.

Fabio Luisi
& DR Symfoniorkestret

FOTO: PER MORTEN ABRAMSEN FOTO: KIM MATTHÄI LELAND
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Issachah Savage 
& Rachel Willis-Sørensen

Den amerikanske tenor Issachah 
Savage kommer fra Philadelphia og 
blev opdaget som sanger allerede, 
da han gik i high school. Han fik sit 
gennembrud i 2014, da han suverænt 
vandt Wagnerkonkurrencen i Seattle. 
Herefter kom han hurtigt til at optræde 
på de store nordamerikanske opera-
scener i bl.a. Houston, Toronto og på 
Metropolitan Operaen. Siden 2019 
har han også optrådt i Europa, bl.a. 
i Frankrig, Italien og ved Salzburg 
Festspillene.

Issachah Savage deler sin tid mellem 
operaer og koncertoptrædener. Han 
synger store, dramatiske hovedroller 
som Siegmund i Wagners Valkyrien, 
Radames i Verdis Aida og titelrollerne i 
Othello og Tannhäuser, og som koncert-
solist har han optrådt med bl.a. New 
York Filharmonikerne og Los Angeles 
Filharmonikerne. I aften synger han 
for første gang partiet som Valdemar i 
Gurre-Lieder. 

Sopranen Rachel Willis-Sørensen 
er fra USA – og har anden del af sit 
efternavn fra sin danskfødte mand. Hun 
er født i 1984, debuterede i 2008, og 
i de første år af karrieren sang hun på 
Houston Operaen. Siden kom hun til 
de europæiske operahuse, bl.a. Covent 
Garden i London, og i perioden  
2012-15 var hun solist ved den 
berømte Semper Opera i Dresden. 
Siden har hun sunget freelance på 
begge sider af Atlanten og optrådt på 
de største operascener som Wiens 
Statsopera, Metropolitan Operaen i New 
York og Deutsche Oper i Berlin.

Rachel Willis-Sørensen synger et meget 
bredt repertoire, lige fra lyriske roller af 
Mozart til dramatiske roller af Wagner 
og Puccini. Tidligere i år skrev hun 
kontrakt med plademærket Sony, og i 
foråret udkom hendes første soloalbum, 
Rachel, hvor hun synger arier af bl.a. 
Verdi og Mozart.

FOTO: SIMON PAULY
FOTO: KRISTIN 
HOEBERMANN
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Den skotske mezzosopran Catriona 
Morison kommer fra en skotsk-tysk 
familie i Edinburgh og er uddannet 
i Glasgow og Berlin. I 2017 vandt 
hun som den første britiske sanger 
BBC’s store konkurrence Singer of 
the World. ”Det var overvældende og 
kom fuldstændig uventet”, siger hun 
selv beskedent. På det tidspunkt var 
hun ansat ved Operaen i den tyske by 
Wuppertal, men sangkonkurrencen 
ændrede hendes liv, og mange tilbud 
kom pludselig strømmende.

Catriona Morison, der er født i 1986, 
har i dag sin karriere i hele Europa, 
både som operasanger og som solist 
i værker som Verdis Requiem og 
Bachs oratorier. Hun har desuden en 
forkærlighed for lieder, altså sange 
med klaverledsagelse, og på hendes 
debutalbum, der udkom sidste år, 
synger hun lieder af bl.a. Brahms og 
Grieg, akkompagneret af Malcolm 
Martineau. 

Tenoren Michael Schade er canadier, 
men har i mange år været bosat i 
Wien, hvor han er tildelt ærestitlen 
”Kammersänger”. I Wien er han des-
uden professor ved Universität für 
Musik und darstellende Kunst og 
underviser i opførelse af tidlig musik.

Han er født i 1965 og har i sin inter-
nationale karriere sunget på mange af 
de fineste operascener i Nordamerika 
og Europa, bl.a. på Metropolitan 
Operaen og ikke mindst på Wiens 
Statsopera. Selv om han er en ekspert i 
tidlig musik, synger han et bredt reper-
toire, inklusiv dramatiske, senromantiske 
partier. Til februar skal han f.eks. synge 
rollen som Herodes i Richards Strauss’ 
Salome i Toronto.

Michael Schade har tidligere optrådt 
med chefdirigent Fabio Luisi, senest 
denne sommer ved en opførelse af Carl 
Orffs’ Carmina Burana på La Fenice 
Operaen i Venedig.

Catriona Morison 
& Michael Schade

FOTO: ANDREW LOW FOTO: LUKAS BECK
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David Steffens 
& Thomas Quasthoff

Bassangeren David Steffens, født i 
1984, kommer fra Bayern og er uddan-
net i Salzburg. Han har desuden fået 
undervisning af sangerlegender som 
Dietrich Fischer-Dieskau og Christa 
Ludwig. 

David Steffens er solist ved Operaen i 
Stuttgart, hvor han blev ansat i 2015, 
og hvor han synger et bredt udvalg af 
roller – i år bl.a. toreadoren fra Carmen 
og kæmpen Fafner i Wagners Siegfried. 
Derudover har han en meget aktiv 
freelancekarriere som sanger på de 
centraleuropæiske scener. Blandt 
hans vigtigste partier er Wagners 
basroller og Baron Ochs i Strauss’ 
Rosenkavaleren, som han til næste år 
skal synge på Berlins Statsopera. Som 
koncertsanger i symfoniske værker 
med sang har han optrådt med bl.a. 
Wiener Filharmonikerne og Montreal 
Symfoniorkester, og ved Salzburg 
Festspillene synger han som regel 
hvert år.  

Den verdensberømte tyske basbaryton 
Thomas Quasthoff stoppede i 2012 
sin karriere som klassisk sanger og 
har siden især beskæftiget sig med 
undervisning – men optræder dog 
af og til som jazzsanger. Desuden er 
han aktiv som oplæser og i enkelte 
taleroller. I aften udfolder denne store 
kunstner sin stemme i sidste del af 
Gurre-Lieder, Sommervindens vilde 
jagt, som er komponeret for recitation 
og orkester. Det er et vokalparti, han tog 
på sit repertoire i 2016 og har optrådt 
med flere gange, bl.a. med Berliner 
Filharmonikerne.

Thomas Quasthoff er født i 1959. I 
sin enestående sangkarriere har han 
haft fokus på lieder og tysksproget 
musik fra klassikken og romantikken 
og har bl.a. vundet tre Grammy’er og 
utallige andre udmærkelser. Han er i 
dag sangprofessor ved Hanns Eisler 
Konservatoriet i Berlin.

FOTO: MATTHIAS BAUS FOTO: BERND BRUNDERT
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Det berømte svenske mandskor Orphei 
Drängar er en institution i Sveriges 
kulturliv. Korets navn kan oversættes 
til ’Orfeus’ knægte’ og er et citat fra en 
sang af Bellman, Hör, I Orphei Drängar, 
som blev sunget den aften i 1853, hvor 
en gruppe studenter ved Uppsalas 
Universitet stiftede koret. På den tid var 
mandskor den gængse kortype i det 
offentlige liv, og da kun mænd måtte 
studere ved universitet, gav det sig selv 
i akademiske kredse. 

Orphei Dränger har været ledet af 
nogle af svensk musiks største navne, 
bl.a. komponisten Hugo Alfvén, der var 
dirigent 1910-47 og Eric Ericson, som 
var dirigent 1951-85. Siden 2008 har 
Cecilia Rydinger været korets dirigent.  

Orphei Drängar synger et særdeles 
bredt repertoire og er internationalt 
efterspurgt, når der er brug for et stort 
mandskor i topklasse. 

DR Koncertkoret består i fuld opstilling
af 74 professionelle sangere, der kom-
mer på scenen, når publikum skal op-
leve den store korklang indenfor alle
klassiske genrer og epoker. Koret, der i 
år markerer sit 90-års jubilæum, har fra
starten i 1932 været en fast musikalsk
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 senest indspil-
ning blev i britiske Gramophone frem-
hævet som “tremendous… [the] works 
are ravishingly sung”.

Poul Emborg er fra denne sæson ny 
‘syngemester’ for DR Koncertkoret.

Orphei Drängar 
& DR Koncertkoret

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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Står man i det våde græs og betragter 
de lave ruiner af Gurre Slot i Nord-
sjælland, kan man ikke umiddelbart 
forstå, at de gamle stenmure på den 
sumpede eng kan inspirere til så stor-
slået musik som Arnold Schönbergs 
Gurre-Lieder. Men kunsten er som 
bekendt større end virkeligheden, og 
Gurre-Lieder er større end næsten al 
anden klassisk musik, der er kompo-
neret. 

Tankeforestillingen om det gamle slot 
og den intense kærlighedshistorie mel-
lem kong Valdemar og Tove er umåde-
ligt meget større end det fysiske 
fortidslevn i landsbyen Gurre lidt syd for 
Helsingør.

Schönbergs musik er skrevet til tekster 
af den danske digter J.P. Jacobsen. 
Hans digte fortæller om en velkendt 
legende fra Danmarkshistorien: 
kærligheden mellem kong Valdemar og 
hans elskede Tove, et kærlighedspar, 
der havde alle odds imod sig – 
Valdemar (også kaldet Volmer) var 
jo gift med sin dronning Helvig, og 
Tove var en ung kvinde af folket. Det 
endte ulykkeligt, da Tove blev spærret 
inde i en dampende varm badstue, så 
hun blev kvalt. Bag forbrydelsen stod 
dronningen og hendes elsker, Folkvard.

Tabet af Tove skabte hos Valdemar et 
had mod Gud, så han efter sin død må 
ride rundt som gespenst i skovene ved 
Gurre. Her spøger han om natten, indtil 
hans pinsler hver morgen forløses af 
solopgangen. 

Hvilken Valdemar?
Efter Valdemarernes æra i middel-
alderen opstod der forvirring om, 
hvilken af de danske konger, sagnet 
egentlig handler om. Det var Valdemar 
Atterdag, der i 1300-tallet boede på 
Gurre Slot og elskede det så meget, at 
han kom med det kætterske udsagn: 
”Lad blot Gud beholde sit Himmerige, 
hvis jeg kan beholde Gurre”. Han holdt 
sit ønske og døde på slottet i 1375. 
Derimod var det Valdemar den Store 
fra 1100-tallet, der havde en ung 
elskerinde ved navn Tove. Sammen-
blandingen af de to legender skete 
allerede i 1500-tallet, hvad man kan se 
af de folkeviser, der blev skrevet ned 
på det tidspunkt. Og forvirringen har 
levet videre siden, også i f.eks. Holger 
Drachmanns skuespil Gurre fra 1899, 
der har musik af C.F.E. Horneman. 

Sammenblandingen af de to 
Valdemarer kan sagtens tilgives, for de 
to historier fletter sig stærkt sammen i 
et eventyr om passioneret kærlighed og 
besjælet natur. Folkeviserne fokuserer 
på jalousidramaet mellem Tove og 
dronning Helvig, mens J.P. Jacobsens 
digtcyklus Gurresange – på tysk Gurre-
Lieder – anlægger en anden vinkel.
J.P. Jacobsen skrev Gurresange i 1869, 
da han var en 21-årig botanikstuder-
ende. Digtene blev først udgivet efter 
hans tidlige død af tuberkulose i 1885. 
J.P. Jacobsen opnåede herefter 
klassikerstatus i Danmark og blev 
også beundret i udlandet. Blandt hans 
læsere var Freud, Thomas Mann og den 
engelske komponist Frederick Delius. 

Arnold Schönberg:
Gurre-Lieder
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Gurresange blev oversat til tysk af 
den østrigske litteraturforsker Robert 
Franz Arnold, og senere lærte den 
verdensberømte forfatter Rainer Maria 
Rilke sig dansk for at lave sin egen 
oversættelse af disse digte, som han 
beundrede højt.

Schönberg begyndte at skrive musik-
ken i 1900, da kun Robert Franz Arnolds 
oversættelse var tilgængelig. Digtene 
fylder kun få sider i en bog, men fra 
starten var Schönbergs målestok den 
størst mulige. Besætningen i Gurre-
Lieder er simpelthen gigantisk: 
Orkestret er udvidet til næsten dobbelt 
størrelse af det normale og rummer bl.a. 
otte fløjter, syv klarinetter, fem fagotter, 
ti horn, syv basuner, fire harper og 
sjældne instrumenter som bastrompet 
og et bundt jernkæder brugt som 
slagtøjsinstrument. Korets størrelse har 
nærmest ingen øvre grænse (udover 
koncertsalens kvadratmeter), og 
dertil kommer et stort mandskor i tre 
grupperinger samt seks vokalsolister.
 
Opgaven med at orkestrere værket var 
enormt omfattende og tog så lang tid, 
at Schönberg ikke havde tid til andet, 
heller ikke til at tjene en løn. I 1902 
lagde han derfor midlertidigt Gurre-
Lieder til side. 

I 1909 studerede Schönbergs elever 
Alban Berg og Anton Webern deres 
mesters ufuldendte værk, og det over-
beviste Schönberg om, at arbejdet 
skulle gøres færdigt. I 1911 var værket 

komplet. Det blev uropført i Wien i 
1913, og det blev en af de største 
succeser, Schönberg kom til at opleve 
i sit lange liv. Faktisk så stor en succes, 
at Schönberg blev irriteret over, at 
Gurre-Lieder nu ville komme til at 
overskygge hans meget modernistiske, 
eksperimenterende musik, som han var 
begyndt at komponere i mellemtiden. 

*

Forenet i sommernatten
Schönbergs Gurre-Lieder følger ind-
delingen fra J.P. Jacobsens digtcyklus, 
hvor 19 digte fortælles af forskellige 
personer og væsener. Hele forløbet 
udspiller sig i én lang bevægelse fra 
den lyse aften, gennem sommernatten 
og til dagen bryder frem. Værkets første 
del er en timelang, lyrisk duet, hvor 
Valdemar og Tove i den magiske mid-
sommer synger om deres kærlighed 
og længsler, inden de mødes i hemme-
lighed ved Gurre. Deres sind og kroppe 
forenes med den ømmeste poesi: ”Jeg 
ser vore Tanker fødes og glide sammen 
som Skyer, der mødes, og samlede 
vugges de i vekslende Former. Og min 
Sjæl er stille, jeg ser i dit Øje og tier. 
Vidunderlige Tove!”

Fortællingen fortsætter efter Toves 
tragiske død, som vi ikke hører nær- 
mere om. I stedet lader Jacobsen 
med et genialt indfald en skovdue, 
som øjenvidne fra oven, iagttage 
menneskets ulyksalige liv på jorden.
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Efterdønningerne af kærlighedsaffæren 
er både voldsomme og groteske, men 
viser også en gradvis, holistisk forening 
af menneske og natur. Valdemar har 
mistet Tove, og han afsværger sin Gud, 
der har påført ham den skæbne: ” En 
Sjæl er elskende Mand og Kvinde, du 
rive ikke vor Sjæl i tvende, til Helved 
mig og til Himlen hende.” 

Uden Vorherres beskyttelse er 
Valdemar fradømt muligheden for at 
få fred efter døden. I stedet må han 
som gespenst ride rastløst rundt i 
skoven ved Gurre. Valdemars vilde jagt 
med hans flok af dødningesoldater 
skræmmer den overtroiske lokalbefolk-
ning, repræsenteret af en rædsels-
slagen bonde, mens kongens tidligere 
hofnar, den komiske figur Klaus fra 
landsbyen Farum, kommer med et glimt 
af ironisk, jordisk snusfornuft overfor 
spøgelseshærens spektakel. 

Når daggryet nærmer sig, må 
Valdemars mænd vende tilbage til 
deres grave. Men natteridtet giver 
alligevel Valdemar en form for 
forløsning – uden den kristne Guds 
indblanding: I skoven ved Gurre, hans 
og Toves kærlighedssted, genfinder 
han sin elskede i den besjælede natur. 
Skovens susen er Toves stemme, den 
blå sø er hendes øjne, stjernerne er 
hendes smil. ”Tove er hist og Tove er 
her, Tove er fjern og Tove er nær.”

Fortællingen ender med det magiske 
afsnit Sommervindens vilde jagt (som 

modsætning til gespensternes vilde 
jagt), hvor den mennesketomme, 
evige natur i sommerens morgenlys 
fuldstændig har opslugt de elskende. 
Naturen vågner som et jordisk paradis, 
hvor Valdemar og Toves kærlighed er 
gået i ét med Gurre.

*

Koncertsalens største opgave
Gurre-Lieder blev en stormende succes 
i Wien i 1913, hvor man var begejstret 
for det poetiske kæmpeværk, helt i tråd 
med forkærligheden for andre af tidens 
storværker af f.eks. Mahler og Richard 
Strauss. Schönberg dirigerede selv 
Gurre-Lieder ved adskillige lejligheder 
de følgende år. 

I 1932 lykkedes det i USA at indspille 
kæmpeværket på plade – indspilningen 
af Philadelphia Orkestret og dirigenten 
Leopold Stokowski fyldte fjorten 78’er-
plader. Schönberg var begejstret for det 
amerikanske orkester, knapt så meget 
for dirigenten og slet ikke for solisterne, 
der tog alt for frit på opgaven. Han 
understregede, at man skal synge 
og spille præcis, hvad der står i det 
hyperdetaljerede, gigantiske partitur!   

Det tog mange år, før man havde over-
skud og mod til at opføre Gurre-Lieder 
i Danmark. Dels fordi man i 1900-tallet 
herhjemme rynkede på næsen af sen-
romantisk musik som denne, der blev 
regnet for overdreven, ’usund’ og i 
bund og grund udansk. Men også fordi 
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opgaven praktisk taget virkede umulig. 
Det lykkedes første gang i 1968, da  
blev opført af DR Symfoniorkestret, 
DR Underholdningsorkestret og 
DR Koncertkoret, dirigeret af János 
Ferencsik. Siden har DR været 
involveret i de fleste danske opførelser 
af værket, og nu er det blevet tid til at 
høre det fortolket af chefdirigent Fabio 
Luisi, en ekspert i senromantisk musik. 

”Gurre-Lieder er et legendarisk værk, 
der meget sjældent opføres”, siger 
Fabio Luisi. ”Det er Schönberg i sin mest 
højromantiske wienerstil, et storslået 
værk, som jeg er meget glad for, at vi 
kan opføre.”

Jens Cornelius

8 PETRENKO & SJOSTAKOVITJ

viste mennesket før (1. sats) og efter (2. 
og 3. sats) dets befrielse af socialismen. 
I dag vil man sikkert snarere høre de 
to ’muntre’ satser som satire. Energien 
i 2. sats kulminerer i en desperat 
udladning, der ikke er et oplagt udtryk 
for livsglæde! Og finalens galop er dels 
stilistisk 100 år for sent på den, dels 
løber musikken fuldstændig løbsk. 

Måske fordi det er en flugt fra krigen? 
Eller måske fordi denne balstyriske 
dans er så langt væk, som Sjostakovitj 
kunne fra forventningerne om heroisk 
revolutionsfejring?

Jens Cornelius

Ved hver eneste Torsdagskoncert med 

DR Symfoniorkestret gemmer der sig en 

P2-vært blandt publikum i Koncertsalen. Han 

eller hun taler dæmpet i mikrofonen fra sin 

plads på 1. balkon, men stemmen når ud til 

over 100.000 lyttere, der følger koncerten ved 

højttalerne. 

Hør Torsdagskoncerten direkte i P2 Koncerten 

eller når det passer dig i DR LYD

Samtidig står en reporter klar i kulissen for at 

fange kunsterne lige før eller efter de indtager 

scenen, så lytterne mærker den særlige 

koncertstemning og kommer helt tæt på de 

medvirkende.

Du kan også finde koncerter med 

DR Symfoniorkestret på DRTV

Torsdagskoncerten
på P2 & i DR LYD

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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1. del

Valdemar:
Nun dämpft die Dämmrung jeden Ton 
Von Meer und Land, 
Die fliegenden Wolken lagerten sich 
Wohlig am Himmelsrand. 
Lautloser Friede schloss dem Forst 
Die luftigen Pforten zu, 
Und des Meeres klare Wogen 
Wiegten sich selber zur Ruh.
Im Westen wirft die Sonne 
Von sich die Purpurtracht 
Und träumt im Flutenbette 
Des nächsten Tages Pracht. 
Nun rührt sich rucht das kleinste Laub 
In des Waldes prangendem Haus, 
Nun tönt auch nicht der leiseste Klang, 
Ruh aus, mein Sinn, ruh aus! 
Und jede Macht ist versunken 
In der eig’nen Träume Schoss 
Und es treibt mich zu mir selbst zurück, 
Stillfriedlich, sorgenlos.

Tove:
0, wenn des Mondes Strahlen leise gleiten, 
Und Friede sich und Ruh durchs 
All verbreiten, 
Nicht Wasser dünkt mich dann 
des Meeres Raum, 
Und jener Wald scheint nicht 
Gebüsch und Baum. 
Das sind nicht Wolken, 
die den Himmel schmücken, 
Und Tal und Hügel nicht der Erde Rücken, 
Und Form und Farbenspiel 
nur eitle Schäume, 
Und Alles Abglanz nur der Gottesträume. 

Den blaalige Dæmring nu dæmper 
Hver Tone fra Sø og Land, 
De flyvende Skyer har lagt sig 
Til Hvile ved Himlens Rand, 
I lydløs Tynge samlet 
Er Skovens luftige Bo, 
Og Søens klare Bølger 
Har vugget sig selv til Ro. 
I Vesten kaster Solen 
Sin straalende Purpurdragt, 
Saa drager den over sig Bølgen 
Og drømmer om Dagens Pragt. 
Ej mindste Løv sig rører 
Og kalder paa min Sands, 
Ej mindste Tone klinger 
Og vugger mit Sind i Dands, 
Nej, hver en Magt er sunken 
I egne Drømmes Elv, 
Og skyder mig· blidt og stille 
Tilbage i mig selv. 

0 naar Maanens Straler milde spille, 
Naar omkring mig 
Alt er tyst og stille, 
Da er Vand mig ikke 
Søens Vove, 
Træer ej de dunkle 
tavse Skove, ·
Sky ej, hvad mig 
Himlens Hvælving dølger, 
Dal og Bakke ikke Jordens Bølger, 
Form ej Form og Farven 
ikke Farve, 
Alt: et Udtryk for, hvad Gud har drømt.

Gurre-Lieder
Tekst af Robert Franz Arnold (1872-1938)
efter Gurresange af J.P. Jakobsen (1847-1885)
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Valdemar:
Ross! Mein Ross! Was schleichst du so träg! 
Nein, ich seh’s, es flieht der Weg 
Hurtig unter der Hufe Tritten. 
Aber noch stärker musst du eilen, 
Bist noch in des Waldes Mitten, 
Und ich wähnte, ohn’ Verweilen 
Sprengt’ ich gleich in Gurre ein. 
Nun weicht der Wald, schon seh ich dort 
die Burg, die Tove mir umschliesst, 
lndes im Rücken uns der Forst 
zu finstrem Wall zusammenfliesst; 
Aber noch wilder jage du zu! 
Sieh! Des Waldes Schatten dehnen 
Über Flur sich weit und Moor! 
Eh’ sie Gurres Grund erreichen, 
Muss ich stehn vor Toves Tor. 
Eh’ der Laut, der jetzo klinget, 
Ruht, um nimmermehr zu tönen, 
Muss dein flinker Hufschlag, Renner, 
Über Gurres Brücke dröhnen; 
Eh’ das welke Blatt - dort schwebt es -
Mag herab zum Bache fallen, 
Muss in Gurres Hof dein Wiehern 
Fröhlich widerhallen. 
Der Schatten dehnt sich, der Ton verklingt, 
Nun falle, Blatt, magst untergehn: 
Volmer hat Tove gesehn!

Tove:
Sterne jubeln, das Meer, es leuchtet, 
Presst an die Küste sein pochendes Herz, 
Blätter, sie murmeln, 
es zittert ihr Tauschmuck, 
Seewind umfängt mich in mutigem Scherz, 
Wetterhahn singt, 
und die Turmzinnen nicken, 
Burschen stolzieren 
mit flammenden Blicken, 
Wogende Brust voll üppigen Lebens 
Fesseln die blühenden Dirnen vergebens, 
Rosen, sie mühn sich, zu spähn in die Ferne, 
Fackeln, sie lodern und leuchten so gerne, 

Ganger, staar du nu og drømmer! 
Nej jeg ser det, Vejen strømmer 
Hurtig bort dig under Hoven. 
Stærkere dog frem du sprænge, 
Du er endnu midt i Skoven, 
Medens jeg dig ventet længe 
Har ved Gurre Borgeled. 
Skoven slipper, alt jeg øjner 
Tovelilles fagre Bur, 
Skovens Træer bag os glide 
sammen til en dunkel Mur;
Men end vildere du jage! 
Ser du Skyens Skygge trække 
Over Mark og Mose frem, 
Før den Gurres Grund kan række, 
Maa vi staa ved Toves Hjem. 
Før den Tone, som nu klinger, 
Gaar for Evighed til Ro, 
Maa dit rappe Hovslag ryste
Gurreborgens lille Bro; 
Før det Blad, der falder, 
Bækkens Bølger naar, 
Maa din Vrinsken gjalde 
Lydt i Gurregaard. 
Skygge kom og Tone dø, 
Dyk dig Blad i Vove, 
Volmer ser sin Tove!

Stjerner juble, Søen lyser, 
Trykker sit bankende Hjerte mod Kyst, 
Løvet nynner, 
Duggen danser, 
Vinden sig kaster saa kaad til mit Bryst. 
Vejrhanen synger 
og Taarnene nikke, 
Svendene spanker 
med flammende Blikke, 
Ternerne dæmpe med Haanden forgjeves 
Barmen, der sælsomt uroligen hæves. 
Roserne stirre med Haand over Bryn, 
Faklerne hjelpe det daarlige Syn. 
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Wald erschliesst seinen Bann zur Stell, 
Horch, in der Stadt nun Hundegebell. 
Und die steigenden Wogen der Treppe 
Tragen zum Hafen den fürstlichen Held, 
Bis er auf alleroberster Stafel 
Mir in die offenen Arme fällt.

Valdemar:
So tanzen die Engel vor Gottes Thron nicht, 
Wie die Welt nun tanzt vor mir. 
So lieblich klingt ihrer Harfen Ton nicht, 
Wie Waldemars Seele dir. 
Aber stolzer auch sass 
neben Gott nicht Christ 
Nach dem harten Erlösungsstreite, 
Als Waldemar 
stolz nun und königlich ist 
An Tovelilles Seite. 

Nicht sehnlicher möchten 
die Seelen gewinnen 
Den Weg zu der Seligen Bund, 
Als ich deinen Kuss, da ich Gurres Zinnen 
Sah leuchten vom Öresund. 
Und ich tausch auch nicht ihren MauerwalI 
Und den Schatz, den sie treu mir bewahren, 
Für Himmelreichs Glanz 
und betäubenden SchalI 
Und alle der Heiligen Scharen! 

Skoven nu aabner sit Ly, 
Hundene glamme i By, 
Stien, i stedse nærmere Bølger 
Vugger den dristige Rytter mod Havn, 
Og i den næste Stigning, som følger, 
Slynger den ham i min aabnede Favn.

Ej dandse de Engle for Herren saa herligt, 
Som Verden nu dandser for mig! 
Ej juble for ham de mer ydmygt og kjerligt 
End Valdemars Hjerte for dig. 
Men stoltere satte 
ej heller sig Krist 
Hos Herren, og lo ad sin Kvide, 
End Valdemar, 
glemmende Kummer og Tvist, 
Sig sætter ved Tovelils Side. 

Ej længes de Sjæle 
for Himmerigs Mure 
Mer efter at svinge sig ind, 
End Valdemar, da han fra Øresunds Kure 
Saa Gurres guldglimtende Tind. 
Og ej vil jeg bytte dets fredsæle Vang 
Og Perlen den lønligen varer, 
For Himmerigs Glands 
og bedøvende Klang 
Og alle de helliges Skarer.



18 LUISI & GURRE-LIEDER

Tove:
Nun sag ich dir zum ersten Mal: 
“König Volmer, ich liebe dich!” 
Nun küss ich dich zum ersten Mal, 
Und schlinge den Arm um dich. 
Und sprichst du, 
ich hätt’ es schon früher gesagt 
Und je meinen Kuss dir geschenkt, 
So sprech ich: “Der König ist ein Narr, 
Der nichtigen Tandes gedenkt.” 
Und sagst du: “Wohl bin ich solch ein Narr,” 
So sprech ich: “Der König hat recht;” 
Doch sagst du: “Nein, ich bin es nicht,” 
So sprech ich: “Der König ist schlecht.” 
Denn all meine Rosen küsst’ ich zu Tod, 
Dieweil ich deiner gedacht.

Valdemar:
Es ist Mitternachtszeit 
Und unsel’ge Geschlechter 
Stehn auf aus vergess’nen, 
eingesunk’nen Gräbern, 
Und sie blicken mit Sehnsucht 
Nach den Kerzen der Burg 
und der Hütte Licht. 
Und der Wind schüttelt spottend 
Nieder auf sie 
Harfenschlag und Becherklang 
Und Liebeslieder. 
Und sie schwinden und seufzen: 
“Unsre Zeit ist um.” 
Mein Haupt wiegt sich auf lebenden Wogen, 
Meine Hand vernimmt eines Herzens 
Schlag, Lebenschwellend strömt 
auf mich nieder 
Glühender Küsse Purpurregen, 
Und meine Lippe jubelt: 
“Jetzt ist’s meine Zeit!” 
Aber die Zeit flieht, 
Und umgehn werd ich 
Zur Mitternachtsstunde 
Dereinst als tot, 
Werd eng um mich das Leichenlaken ziehn 

Nu siger jeg dig for første Gang: 
“Kong Volmer, jeg elsker dig.” 
Nu kysser jeg dig for første Gang 
Og slynger min Arm om dig. 
Og siger du, 
at jeg det før har sagt 
Og at du til Kysset er vant, 
Saa siger jeg: ‘’Kongen han er en Nar, 
Der mindes forfængelig Tant.” 
Og siger du, saa er jeg selv en Nar, 
Saa siger jeg: “Kongen har Ret,” 
Men siger du, at jeg det ikke er, 
Saa siger jeg: “Kongen er slet.” 
For alle mine Roser har jeg kysset ihjel, 
Alt mens jeg tænkte paa dig.

Det er Midnattens Stund, 
Og usalige Slægter 
Staa frem af glemte, 
sunkne Grave, 
Og de stirre med Længsel 
Paa Borgens Kjerter 
og Hyttens Lys, 
Og Vinden ned over dem, 
Spottende, ryster 
Harpeslæt og Bægerklang 
Og Elskovssange. 
Og svindende de sukke: 
“Vor Tid er forbi!” -
Mit Hoved vugges paa levende Bølger, 
Min Haand fornemmer et Hjertes Slag, 
Ned over mig livssvulmende 
strømmer 
Kyssets glødende Purpurregn. 
Og min Læbe jubler: 
“Det er min Tid nu!” 
Men Tiden flygter 
Og jeg skal færdes 
Ved Midnatstide 
En Gang som død, 
Skal samle Ligdragten om mig tæt 
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Wider die kalten Winde 
Und weiter mich schleichen 
im späten Mondlicht 
Und schmerzgebunden 
Mit schwarzem Grabkreuz 
Deinen lieben Namen 
In die Erde ritzen 
Und sinken und seufzen: 
“Unsre Zeit ist um!”

Tove:
Du sendest mir einen Liebesblick 
Und senkst das Auge, 
Doch der Blick presst deine Hand in meine, 
Und der Druck erstirbt; 
Aber als liebeweckenden Kuss 
Legst du meinen Händedruck 
mir auf die Lippen. 
Und du kannst noch seufzen 
um des Todes willen, 
Wenn ein Blick auflodern kann 
Wie ein flammender Kuss? 
Die leuchtenden Sterne am Himmel droben 
Bleichen wohl, wenn’s graut, 
Doch lodern sie neu jede Mitternachtszeit 
In ewiger Pracht. 
- So kurz ist der Tod,
Wie ruhiger Schlummer
Von Dämmrung zu Dämmrung,
Und wenn du erwachst:
Bei dir auf dem Lager
In neuer Schönheit
Siehst du strahlen
Die junge Braut.
So lass uns die goldene
Schale leeren
Ihm, dem mächtig verschönenden Tod:
Denn wir gehn zu Grab
Wie ein Lächeln, ersterbend
Im seligen Kuss!

Mod de kolde Vinde, 
Og liste mig frem 
ved sildig Maane. 
Og smertebunden, 
I Muldet riste 
Med sorte Gravkors 
Dit kjære Navn, 
Og synkende sukke: 
“Vor Tid er forbi!”

Du sender mig et Elskovsblik 
Og sænker saa Øjet. 
Dog Blikket trykker din Haand i min, 
Og Trykket dør; 
Men som et elskovsvækkende Kys 
Du lægger mit Haandtryk 
paa min Læbe. 
Og du har 
for Døden et Suk, 
Naar et Blik kan opstaa 
Som et flammende Kys! 
De lysende Stjerner paa Himlen hist 
Vel blegne hver Gry, 
Men blusse dog hver en Midnatsstund 
I evig Pragt. 
- Saa kort er Døden
Som rolig Slummer
Fra Kveld til Gry,
Og naar du vaagner,
Hos dig paa Lejet,
I nyfødt Skønhed
Du straale ser
Din unge Brud.
Saa lad os da tømme
Den gyldne Skaal
For den mægtigt forskønnende Død;
Thi vi gange til Grav
Som et Smil, der dør
For et saligt Kys. 
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Valdemar:
Du wunderliche Tove! 
So reich durch dich nun hin ich, 
Dass nicht einmal mir ein Wunsch 
mehr eigen. 
So leicht meine Brust, 
Mein Denken so klar, 
Ein wacher Friede über meiner Seele. 
Es ist so still in mir, 
So seltsam stille. 
Auf der Lippe weilt 
brückeschlagend das Wort, 
Doch sinkt es wieder zur Ruh. 
Denn mir ist’s, als schlüg’ in meiner Brust 
Deines Herzens Schlag, 
Und als höbe mein Atemzug, 
Tove, deinen Busen. 
Und unsre Gedanken seh ich 
Entstehn und zusammengleiten, 
Wie Wolken, die sich begegnen, 
Und vereint wiegen sie sich 
in wechselnden Formen. 
Und meine Seele ist still, 
Ich seh in dein Aug’ und schweige, 
Du wunderliche Tove! 

Skovduens sang:
Tauben von Gurre! Sorge quält mich, 
Vom Weg über die Insel her! 
Kommet! Lauschet! 
Tot ist Tove! Nacht auf ihrem Auge, 
Das der Tag des Königs war! 
Still ist ihr Herz, 
Doch des Königs Herz schlägt wild, 
Tot und doch wild! 
Seltsam gleichend einem Boot 
auf der Woge, 
Wenn der, zu des Empfang die Planken 
huldigend sich gekrümmt, -
Des Schiffes Steurer - tot liegt, 
verstrickt in der Tiefe Tang. 
Keiner bringt ihnen Botschaft, 
Unwegsam der Weg. 

Vidunderlige Tove! 
Saa rig ved dig er jeg nu, 
At end ej et Ønske 
jeg ejer. 
Mit Bryst er saa let, 
Min Tanke saa klar, 
En vaagen Fred er over min Sjæl. 
Der er saa stille i mig, 
Saa sælsomt stille. 
Læben vil bygge 
paa Ordets Bro, 
Men synker igen til Hvile; 
Thi det er mig som banked mit Bryst 
Ved dit Hjertes Slag, 
Og som mit Aandedrag 
Hæved Tove din Barm. 
Og jeg ser vore Tanker 
Fødes og glide sammen 
Som Skyer, der mødes, 
Og samlede vugges de 
i vekslende Former. 
Og min Sjæl er stille, 
Jeg ser i dit Øje og tier. 
Vidunderlige Tove!

Gurre Duer! Sorg mig tynger, 
Samlet paa Flugt over Ø, 
Kommer! lytter! 
Død er Tove! Nat paa hendes Øje, 
Det, der var Kongens Dag. 
Stille er hendes Hjerte, 
Men Kongens vugger vildt, 
Dødt og dog vildt! 
Sælsomt lig Baad 
paa Vove, 
Naar den, - Plankerne krummede sig 
for at favne -
Snekkens Styrer - ligger død,
hildet i Dybets Tang. 
Ingen bærer dem Bud, 
Ufør er Vejen. 
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Wie zwei Ströme waren ihre Gedanken, 
Ströme gleitend Seit’ an Seite. 
Wo strömen nun Toves Gedanken? 
Die des Königs winden sich seltsam dahin, 
Suchen nach denen Toves, 
Finden sie nicht. 
Weit flog ich, Klage sucht’ ich, fand gar viel! 
Den Sarg sah ich auf Königs Schultern, 
Henning stützt’ ihn; 
Finster war die Nacht, eine einzige Fackel 
Brannte am Weg; 
Die Königin hielt sie, hoch auf dem Söller, 
Rachbegierigen Sinns. 
Tränen, die sie nicht weinen wollte, 
Funkelten im Auge. 
Weit flog ich, Klage sucht’ ich, fand gar viel! 
Den König sah ich, mit dem Sarge fuhr er, 
lm Bauernwams. 
Sein Streitross, 
das oft zum Sieg ihn getragen, 
Zog den Sarg. 
Wild starrte des Königs Auge, 
Suchte nach einem Blick, 
Seltsam lauschte des Königs Herz 
Nach einem Wort. 
Henning sprach zum König, 
Aber noch immer sucht er 
nach Wort und Blick. 
Der König öffnet Toves Sarg, 
Starrt und lauscht mit bebenden Lippen, 
Tove ist stumm! 
Weit flog ich, Klage sucht’ ich, 
fand gar viel! 
Wollt’ ein Mönch am Seile ziehn, 
Abendsegen läuten; 
Doch er sah den Wagenlenker 
Und vernahm die Trauerbotschaft: 
Sonne sank, indes die Glocke 
Grabgeläute tönte. 
Weit flog ich, Klage sucht’ ich und den Tod! 
Helwigs Falke 
War’s der grausam Gurres Taube zerriss! 

Som tvende Strømme vare deres Tanker, 
Strømme, der fulgtes Side om Side. 
Hvor rinde nu Toves Tanker? 
Kongens i sælsomme Bugter sig vride, 
Søgende Toves, 
Finder dem ikke. 
Vide for jeg, Sorg mig sanked, Meget jeg saa! 
Kisten saa jeg paa Kongens Skuldre, 
Henning den støtted; 
Mørk var Natten, en enkelt Fakkel 
Lyste i Gyden, 
Dronningen holdt den, højt paa Svalen, 
Skjalv for sin Hevn. 
Taarer, som ikke græde hun vilde, 
Funkled i Blik. 
Vide for jeg, Sorg mig sanked, Meget jeg saa! 
Kongen jeg saa i Bondekofte 
Kjøre med Kisten, 
Gangeren, 
som ham bar til Sejer, 
Maatte den drage. 
Vildsomt vankede Kongens Øje, 
Søgte et Blik, 
Sælsomt lyttede Kongens Hjerte 
Efter et Ord. 
Henning talte Ord til Kongen, 
Blik og Hjerte 
søgte dog end. 
Kongen aabner for Toves Kiste,
Stirrer og lytter med bedende Læbe, 
Tove er tavs. 
Vide for jeg, Sorg mig sanked, 
Meget jeg saa! 
Munken vilde Rebet drage 
Ringe Solen ned; 
Men han saa paa Kjøresvenden, 
Sorgens Rune til ham talte; 
Solen sank til Klang, som lyder 
Over Jordens Døde. 
Vide for jeg, Sorg mig sanked, Død dertil. 
Helvigs Falk 
I Kongegaarden Gurres Due slog.
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2. del

Valdemar:
Herrgott, weisst du, was du tatest, 
Als klein Tove mir verstarb? 
Triebst mich aus der letzten Freistatt, 
Die ich meinem Glück erwarb! 
Herr, du solltest wohl erröten: 
Bettlers einz’ges Lamm zu töten! 

Herrgott, ich hin auch ein Herrscher, 
Und es ist mein Herrscherglauben: 
Meinem Untertane darf ich 
Nie die letzte Leuchte rauben. 
Falsche Wege schlägst du ein: 
Das heisst wohl Tyrann, 
nicht Herrscher sein! 

Herrgott, deine Engelscharen 
Singen stets nur deinen Preis, 
Doch dir wäre mehr vonnöten 
Einer, der zu tadeln weiss. 
Und wer mag solches wagen? 
Lass mich, Herr, 
die Kappe deines Hofnarr’n tragen!

3. del 
Den vilde jagt

Valdemar:
Erwacht, König Waldemars Mannenwert! 
Schnallt an die Lende das rostige Schwert, 
Holt aus der Kirche verstaubte Schilde, 
Gräulich bemalt mit wüstem Gebilde. 
Weckt eurer Rosse modernde Leichen, 
Schmückt sie mit Gold, 
und spornt ihre Weichen; 
Nach Gurrestadt seid ihr entboten, 
Heute ist Ausfahrt der Toten!

Herre, ved du, hvad du gjorde, 
Da du Tove fra mig tog? 
Ved du, at det var mit sidste 
Fristed, hvorfra du mig jog? 
Herre rødmer du ej af Skam, 
Det var den Fattiges eneste Lam! 

Herre, jeg er ogsaa Hersker, 
Jeg har lært paa Kongestol, 
Man fra sine Undersaatter 
Ta’r ej sidste Glimt af Sol. 
Herre, du er paa vilse Vej, 
Saadan vel knuser 
men hersker man ej! 

Herre, dine Englehære 
Fylde Øret dig med Lov, 
Ingen Ven du har, der dadler, 
Naar du Dadel har Behov. 
Ak og Ingen er altid klar, 
Herre lad mig 
derfor være din Nar!

Vaagner, alle Kong Volmers Mænd! 
Spænder rustede Sværd ved Lænd, 
Henter i Kirker det støvede Skjold, 
Prydet med Mærker af Dyr og af Trold. 
Væk Eders Heste, der græsse i Muld, 
Sæt dem i Siden 
de Kringler af Guld, 
Sprænger mod Gurreby, 
Det er Dødningegry! 
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Bondens Sang:
Deckel des Sarges klappert und klappt, 
Schwer kommt’s her durch die Nacht getrabt. 
Rasen nieder vom Hügel rollt, 
Über den Grüften klingt’s heil wie Gold. 
Klirren und Rasseln durchs Rüsthaus geht, 
Werfen und Rücken mit altem Gerät, 
Steinegepolter am Kirchhofrain, 
Sperber sausen vom Turm und schrein, 
Auf und zu fliegt’s Kirchentor. - Holla! 
Da fährt’s vorbei! Rasch die Decke übers Ohr! 
lch schlage drei heilige Kreuze geschwindt 
Für Leut’ und Haus, für Ross und Rind; 
Dreimal nenn ich Christi Namen, 
So bleibt bewahrt der Felder Samen. 
Die Glieder noch bekreuz ich klug, 
Wo der Herr seine heiligen Wunden trug, 
So bin ich geschützt vor der nächtlichen Mahr, 
Von Elfenschuss und Trolls Gefahr. 
Zuletzt vor die Tür noch Stahl und Stein, 
So kann mir nichts Böses zum Haus herein.

Valdemars mænd:
Gegrüsst, o König, an Gurre-Sees Strand! 
Nun jagen wir über das Inselland. - Holla! 
Vom stranglosen Bogen Pfeile wir senden, 
Mit hohlen Augen und Knochenhänden, 
Zu treffen des Hirsches Schattengebild, 
Dass Wiesentau aus der Wunde quillt. 
 – Holla! 
Der Walstatt Raben 
Geleit uns gaben, 
Uber Buchenkronen die Rosse traben. 
 – Holla! 
So jagen wir nach meiner Sag 
Eine jede Nacht bis zum jüngsten Tag. 
 – Holla! 
Hussa Hund! Hussa Pferd! 
Nur kurze Zeit das Jagen währt! 
Hier ist das Schloss, wie einst vor Zeiten! 
 – Holla! 
Lokes Hafer gebt den Mähren, 
Wir wollen vom alten Ruhme zehren. 
 – Holla!

Klap klap med Kistelaag, 
Tunge Trin af Nattetog; 
Græstørv skyder af Muld, 
Toften klinger af Guld, 
Klirren og Klappen i Vaabenhus, 
Hvisten og Kasten med gammelt Grus, 
Stenene ramle i Kirkegaardsdige, 
Høgene suse fra Taarnet og skrige, 
Kirkeporten slaar op og i, -
Ned under Dynen, der for de forbi. 
- Jeg slaar tre hellige Herrens Kors
For Folk og Hus, for Ko og Hors.
Tre Gange nævner jeg Frelserens Navne, 
Saa skade de ikke min Sæd for en Avne. 
Saa tegner jeg mig paa Ledemod,
Hvor Herrens hellige Vunder stod,
Da bliver for Elverskud jeg fri,
For Mareridt og for Troldespi;
Sidst lægger for Døren jeg Staal og Sten, 
Da voldes slet Ingen i Huset Men.

Vær hilset Konge ved Gurre Sø! 
Nu spænde Jagten vi over Ø, 
Vi Pile sende fra strengløs Bue, 
Med Øjne sigte, som ej kan skue, 
Vi Hjortens Skygge med Vunder slaar, 
Og Engvand siver som Blod af Saar. 
 –
Hør Valravn svinge 
Med sorten Vinge, 
Og Løvet summe om Hestens Bringe. 
 –
Saa skal vi jage, har Somme sagt, 
Hver Nat til Dommedags vilde Jagt. 
 –
Holla Hest og Holla Hund, 
Standser Jagten stakket Stund, 
Her er Slottet, som fordum var; 
 –
Hest skal fodres med Lokes Havre,
Mand kan æde sit Ry til Davre.
 –
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Valdemar:
Mit Toves Stimme flüstert der Wald, 
Mit Toves Auge schaut der See, 
Mit Toves Lächeln leuchten die Sterne, 
Die Wolke schwillt wie des Busens Schnee. 
Es jagen die Sinne, sie zu fassen, 
Gedanken kämpfen nach ihrem Bilde. 
Aber Tove ist hier und Tove ist da, 
Tove ist fern und Tove ist nah. 
Tove, bist du’s, mit Zaubermacht 
Gefesselt an Sees und Waldes Pracht? 
Das tote Herz, es schwillt es dehnt sich 
Tove! Tove! Waldemar sehnt sich nach dir!

Klaus Nar:
“Ein seltsamer Vogel ist so’n Aal 
Im Wasser lebt er meist, 
Kommt doch bei Mondschein dann und wann 
Ans Uferland gereist.” 
Das sang ich oft meines Herren Gästen, 
Nun aber passt’s auf mich selber am besten. 
lch halte jetzt kein Haus 
und lebe äusserst schlicht
Und lud auch niemand ein 
und prasst’ und lärmte nicht, 
Und dennoch zehrt an mir 
manch unverschämter Wicht, 
Drum kann ich auch nichts bieten, 
ob ich will oder nicht, 
Doch – dem schenk ich meine nächtliche Ruh, 
Der mir den Grund kann weisen, 
Warum ich jede Mitternacht 
Den Tümpel muss umkreisen. 
Dass Palle Glob und Erik Paa 
Es auch tun, das versteh ich so: 
Sie gehörten nie zu den Frommen; 
Jetzt würfeln sie, wie wohl zu Pferd, 
Um den kühlsten Ort, weit weg vom Herd 
Wenn sie zur Hölle kommen. 
Und der König, der von Sinnen stets, 
so bald die Eulen klagen, 
Und stets nach einem Mädchen ruft, 
das tot seit Jahr und Tagen, 

Skoven hvidsker med Toves Røst, 
Søen skuer med Toves Øje, 
Stjerner lyse med Toves Smil, 
Skyen svulmer som Barmens Høje. 
Sandserne jage for hende at fatte, 
Tankerne kjempe for hende at samle. 
Men Tove er hist og Tove er her, 
Tove er fjern og Tove er nær. 
Er du da Tove med Trolddomsmagt 
Bundet i Søens og Skovens Pragt? 
Hjertet svulmer, som skulde det sprænges. 
Tove, Tove, Valdemar længes!

‘’Aalen hun er en sælsom Fugl 
Lever som helst i Vandet, 
Vrider sig dog i Maaneskin 
Ofte en Stund paa Landet.” 
Det har jeg sunget om Andre en Gang, 
Bedst passer nu paa mig selv min Sang. 
Jeg er ikkun Husmand nu 
og mit Hus er lille, 
Og skjøndt ej jeg bad en Gjest, 
leved ganske stille, 
Blev jeg halvvejs dog ædt ud 
af mit Hus det lille, 
Saa jeg kan ej byde Stort, 
skjøndt jeg gerne vilde. 
Dog – den skal faa min Nattero,
Som kan mig det forklare, 
Hvorfor jeg skal hver Midienat 
Omkring et Vandhul fare. 
At Palle Glob og, Erik Paa 
Det skulle, kan jeg godt forstaa: 
De var saa lidet fromme, 
De doble nu, endskjøndt til Hest -
Om svalest Sted og Døren næst, 
Naar de til Helved komme. 
Og Kongen, han som løber gal ved 
mørke Nattetide 
Og raaber paa en Pige, som for Aar 
og Dage siden 
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Auch dieser hat’s verdient 
und muss von Rechteswegen jagen. 
Denn er war immer höchst brutal, 
Und Vorsicht galt es allemal 
Und offnes Auge für Gefähr, 
Da er ja selber Hofnarr war 
Bei jener grossen Herrschaft überm Monde. 
Doch dass ich, Klaus Narr von Farum, 
Ich, der glaubte, dass im Grabe 
Man vollkommne Ruhe habe, 
Dass der Geist beim Staube bleibe, 
Friedlich dart sein Wesen treibe, 
Still sich sammle für das grosse 
Hoffest, wo, wie Bruder Knut sagt, 
Ertönen die Posaunen, 
Wo wir Guten wohlgemut 
Sünder speisen wie Kapaunen. 
Ach, dass ich im Ritte rase, 
Gegen den Schwanz gedreht die Nase, 
Sterbensmüd in wilden Lauf, 
Wär’s zu spät nicht, ich hinge mich auf. 
Doch o wie süss soll’s schmecken zuletzt, 
Werd ich dann doch in den Himmel versetzt! 
Zwar ist mein Sündenregister gross, 
Allein vom meisten schwatz ich mich los! 
Wer gab der nackten Wahrheit Kleider? 
Wer ward dafür geprügelt leider? 
Ja, wenn es noch Gerechtigkeit gibt, 
Dann muss ich eingehn in Himmels Gaden, 
Na, und dann mag Gott sich selber gnaden!

Valdemar:
Du strenger Richter droben, 
Du lachst meiner Schmerzen, 
Doch dereinst, beim Auferstehn des Gebeins, 
Nimm es dir wohl zu Herzen: 
Ich und Tove, wir sind eins. 
So zerreiss auch unsre Seele nie, 
Zur Hölle mich, zum Himmel sie, 
Denn sonst gewinn ich Macht, 
Zertrümmre deiner Engel Wacht 
Und sprenge mit meiner wildn Jagd
Ins Himmelreich ein.

Med Engle og med Vildgæs fløj, 
han maa med Rette ride; 
Thi han var altfor raa oprigtig,
Og man maa være højst forsigtig 
Og tage mægtigt sig i Agt, 
Naar man er Nar hos slig en Magt 
Som ham, der bor hinsides Maanen. 
Men at jeg, Claus Nar til Farum, 
Jeg, som troede at de Døde 
Vare fri for Legemsmøde, 
At Ens Støv blev Aandens Anker, 
Saa i Fred man sine Tanker 
Kunde samle til den store 
Hoffest, som Bro’r Knud har sagt 
Blæses ind med Guldbasuner, 
Hvor vi Gode vel ved Magt 
Æde Onde som Kapuner, 
Ak at jeg paa en Fole galen 
Med min Næse vendt imod Halen 
Skal humpe om mens mine Folk er i Senge, 
Var ej det for sent, jeg vilde mig hænge. –
0 men hvor sødt det skal smage forvist, 
Naar jeg nu dog bliver salig til sidst. 
Vel har jeg syndet lidt mer end de Fleste, 
Kan dog vel snakke mig fra det Meste: 
Hvem gav den nøgne Sandhed Klæder 
Og tog dens Prygl paa Vej og Stræder? 
Jo – ifald der er Billighed til, 
Saa maa jeg bænkes i Himmerigs Sale,
Naa hvor jeg der skal Verten bagtale!

Nu ler du deroppe, 
Du strenge Dommer! 
Men dette drage du dig til Minde, 
Naar Dommedag kommer: 
En Sjæl er elskende Mand og Kvinde. 
Du rive ikke vor Sjæl i tvende, 
Til Helved mig og til Himlen hende. 
Thi da faar jeg Magt, 
Da splitter jeg din Englevagt 
Og sprænger med min vilde Jagt 
I Himmerige ind. 



26 LUISI & GURRE-LIEDER

Valdemars mænd:
Der Hahn erhebt den Kopf zur Kraht, 
Hat den Tag schon im Schnabel, 
Und von unsern Schwertern trieft 
Rostgerötet der Morgentau. 
Die Zeit ist um! 
Mit offnem Munde ruft das Grab, 
Und die Erde saugt 
das lichtscheue Rätsel ein. 
Versinket! Versinket! 
Das Leben kommt mit Macht und Glanz, 
Mit Taten und pochenden Herzen, 
Und wir sind des Todes, 
Der Sorge und des Todes, 
Des Schmerzes und des Todes. 
Ins Grab! Ins Grab! 
Zur träumeschwanger’n Ruh.
O, könnten in Frieden wir schlafen!

Sommervindens vilde jagt

Recitator:
Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut, 
nun duckt euch, nur geschwind, 
Denn des sommerlichen Windes 
wilde Jagd beginnt. 
Die Mücken fliegen ängstlich 
aus dem schilfdurchwachsnen Hain, 
In den See grub der Wind 
seine Silberspuren ein. 
Viel schlimmer kommt es, 
als ihr euch nur je gedacht; 
Hu, wie’s schaurig 
in den Buchenblättern lacht! 
Das ist Sankt Johanniswurm 
mit der Feuerzunge rot, 
Und der schwere Wiesennebel, 
ein Schatten bleich und tot! 
Welch Wogen und Schwingen! 
Welch Ringen und Singen! 
In die Ähren schlägt 
der Wind in leidigem Sinne, 
Dass das Kornfeld tönend bebt. 

Hanen løfter sit Hoved til Gal, 
Har alt Dag i Kroppen, 
Og Morgenduggen driver rød 
Af Rust fra vore Sværd. 
Omme er Tiden! 
Graven kalder med aaben Mund, 
Og Jorden suger 
al lyssky Rædsel. 
Synker, synker! 
Livt kommer i Magt og Glands 
Med Daad og bankende Hjerter. 
Og vi er Dødens 
Sorgens og Dødens 
Smertens og Dødens. 
Tilgravs! tilgravs! 
til drømmesvanger Ro –
O fik i Fred vi hvile!

Stolt Henrik og Fru Gaaseurt, 
tag blot Jer i Agt! 
Nu begynder Sommervindens 
vildende Jagt: 
Søen gnistrer som Sølv i dens Spor, 
Myggene Sivskoven bange forlade; 
Det er meget værre
end I tror, 
Hu hvor det ler nu 
i Bøgenes Blade! 
Træk det Grønne 
om Hagen! 
Der er St. Hansorm 
med Ildtunge rød 
Og Engtaagen, det er en Sky, 
der er død; 
Hvilken Bølgen og Gyngen, 
Hvilken Ringen og Syngen: 
Korvangens Guldaks slaar 
den lede Vind 
Mod hinanden, saa det klinger; 
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Mit den langen Beinen fiedelt die Spinne, 
Und es reisst, was sie mühsam gewebt. 
Tönend rieselt der Tau zu Tal, 
Sterne schiessen uns schwinden zumal, 
Flüchtend durchraschelt 
der Falter die Hecken, 
Springen die Frösche 
nach feuchten Verstecken. 
Still! Was mag der Wind nur wollen? 
Wenn das welke Laub er wendet, 
Sucht er, was zu früh geendet: 
Frühlings blauweisse Blütensäume, 
Der Erde flüchtige Sommerträume 
Längst sind sie Staub! 
Aber hinauf, über die Bäume 
Schwingt er sich nun in lichtere Räume, 
Denn dort oben, wie Traum so fein, 
Meint er, müssten die Blüten sein! 
Und mit seltsamen Tönen 
In ihres Laubes Kronen 
Grüsst er wieder die schlanken schönen! 
Sieh! Nun ist auch das vorbei, 
Auf luftigem Steige wirbelt er frei 
Zum blanken Spiegel des Sees, 
Und dort, in der Wellen unendlichem Tanz, 
In bleicher Sterne Widerglanz 
Wiegt er sich friedlich ein. 
Wie stille ward’s zur Stell’! 
Ach, war das licht und hell! 
0 schwing dich aus dem Blumenkelch, 
Marienkäferlein, 
Und bitte deine schöne Frau 
um Leben und Sonnenschein! 
Schon tanzen die Wogen am Klippenecke, 
Schon schleicht im Grase 
die bunte Schnecke; 
Nun regt sich Waldes Vogelschar, 
Tau schüttelt die Blume von lockigem Haar 
Und späht nach der Sonne aus. 
Erwacht, erwacht, ihr Blumen, zur Wonne!

Edderkoppen spiller paa sit Strengespind 
Med de lange Ben, saa det springer. 
Duggen triller med Klang fra Tue, 
Stjerneskud flyve fra Himmelbue, 
Sommerfuglen flygter 
med Larm gjennem Hækken, 
Frøen springer 
langt ud i Bækken. 
- Tys! hvad tyder nu dens Færd?
Hvert et vissent Løv den vender,
Ak, den søger Eders Frænder:
Vaarens blaahvide Strøm af Blommer 
Jordens flygtige Drøm om Sommer 
Længst er de Jord!
Men nu svinger den op
Over Træernes Top,
Thi opstanden den tror
Er det drømfine Flor, 
Og i sælsomme Toner 
Den dem hilser igjen 
I de løvrige Kroner. 
- Se saa! nu er det snart forbi,
Den hvirvler henad luftig Sti 
Mod Søens blanke Flade; 
Og der i tusind Vovers Dands 
I blege Stjerners Gjenfærdsglands 
Den vugges blidt til Hvile. 
Hvor her blev tyst! 
Ak var det lyst! 
0 sving Mariehøne, sving dig 
fra din Blomstertue, 
Og bed om fagert Solskinsliv 
alt hos din fagre Frue! 
Alt dandse Bølgerne om Næs, 
Alt trækker stribet 
Snegl paa Græs; 
Nu vaagner Skovens Fugleflok, 
Og Blomsten ryster Dug af Lok 
Og spejder efter Sol. 
Vaagner, vaagner alle Blommer,
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Kor:
Seht die Sonne! 
Farbenfroh am Himmelssaum, 
Östlich grüsst ihr Morgentraum! 
Lächelnd kommt sie aufgestiegen 
Aus den Fluten der Nacht, 
Lässt von lichter Stirne fliegen 
Strahlenlockenpracht!

Solen kommer! 
Alt i Øst i Farvestrømme 
Hilse os dens Morgendrømme, 
Snart den af de dunkle Vande 
Smilende opstaar, 
Stryger fra sin lyse Pande 
Rige Straalehaar!  

Når omkring 25 studerende fra Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium 
(DKDM) nu medvirker ved årets store 
sæsonåbningskoncert, er det første gang 
nogensinde, at DR Symfoniorkesteret på 
den måde kan indbyde morgendagens 
orkestermusikere til at medvirke side om 
side med orkestrets egne musikere.  
De unge talentfulde musikere får her en 
unik mulighed for at opleve arbejdet i en 
højt profileret orkesterproduktion og lære 
mere af det krævende orkesterhåndværk 
direkte af deres professionelle kolleger. 

Samarbejdet vidner om det høje niveau 
på konservatoriets orkesteruddannel-
ser, som er afgørende for den fortsatte 
udvikling af det klassiske musikliv her-

hjemme. Dette ansvar vil vi gerne være 
med til at løfte på denne måde. 

Projektet ligger i forlængelse af mange 
års godt og tæt samarbejde med kon-
servatoriets uddannelser som publikum 
bl.a. har nydt godt af ved den årlige 
PULSAR-festivalkoncert i foråret, hvor 
orkestret uropfører værker af udvalgte 
komponister fra DKDM’s solistklasse, 
ligesom der også årligt afholdes 
såkaldte ’stunt-konkurrencer’, hvor de 
orkesterstuderende spiller og får feed-
back af DR Symfoniorkestrets musikere. 

Jakob Holtze
Chef for DR Symfoniorkestrets 
udvikling og drift

Samarbejde med
musikkonservatoriet
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Violin 1
Soo-Jin Hong
Christina Åstrand
Elna Carr
Jan Leif Rohard
Johannes Søe Hansen
Helle Hanskov Palm
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-
Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Anja Zelianodjevo
Kern Westerberg
Peter Andreas Nielsen
*Maria Emilia Gardardóttir
*Cassandra Andrea Juul

Violin 2
Teresa La Cour
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Marianne Bindel
Morten Kjær Dulong
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Ida Balslev
Vladimir Yosifov
Amalie Kjældgaard Kristensen
Violetta Varo
Josefine Dalsgaard
Morten Brøndal Lyngs
Vivi Mark
*Jenny Asparro
*Thera Ortved

Bratsch
Dmitri Golovanov
Kei Tojo
Gunnar Lychou
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Lilion Anne Soren
Stine Hasbirk Brandt
Alexander Butz
Magda Stevensson
Benedikte Artved
Eva Katrine Dalsgaard
Alva Maria Linnea Rasmussen
*Vincen Arneodo
*Caroline Gammeltoft-Hansen

Cello
Henrik Dam Thomsen

Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Johan Krarup
Louisa Schwab
Richard Krug
Chul-Geun Park
Cansin Kara
Jacob La Cour
Marie Louise Lind
*Giacomo Oudin
*Rasmus Støier Andersen

Kontrabas
Joel Gonzalez
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen
Nicholas Franco
Mathilde Qvist
Astor Cortabarria Adde
*Antoni Franciszek Dubajko
*Jakob Rolandsson

Fløjte
Ulla Miilmann
Ingrid Neset
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani
Elizabeth Salerno
*Antonios Akrivopoulos
*Kristin Jonsdottir
*Hilde Ziljstra

Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller
*David Daniel Dinu

Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez
Klaus Tönshoff
Søren Elbo
Thomas Lund Jensen
*Wei Pan
*Vera Aadland

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike
Britta Cortabarria
Nikolaj Henriques

 

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Aurora Sæterhaug Bye
Dominika Piwkowska
Oskar Lejonklo
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
Gustav Carlsson
Karl Johan Åhnberg
*Jasmin Gomaa
*Timothy Jenson
*Julie Norén Solevad

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Ketil Christensen
Lars Husum
Christian Lykke Jensen

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist
Kasper Smedegaard Thaarup
Lukas Winther Andersen
Gabriel Boeze Gjerpe
Martin Reinhardt

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher
Lauriane Chenais
Alexandra Marie Juliette 
Guiraud
Berit Spælling

Pauker
René Felix Mathiesen
Nicola Carrara

Slagtøj
Jakob Weber Egholm
Laurids Hvidtfeldt Madsen
Klaes Breiner Nielsen
Mads Hebsgaard Andersen 
Benjamin Fox
*Ye Bu
*Qiyuan Fan
*Juan Carlos Mendoza
*Patryk Szczechowski
*Lukasz Szyszko

DR Symfoniorkestret
* markerer studerende fra DKDM
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Sopran
Anna Miilmann
Christine Nonbo Andersen
Jihye Kim
Camilla Toldi Bugge
Magdalena Kozyra
Marianne G. Nielsen
Anna Carina Sundstedt
Anne Christine Berggren
Klaudia Kidon
Malene Nordtorp
Philippa Cold 
Julie Borgwardt-Stampe
Marianne Mailund Heuer 
Hanna Kappelin 
Louise Odgaard
Anna Maria Wierød 
Katrin Helena Kuslap

Alt
Rikke Lender
Susanna Elin Gøtz
Anna Caroline Olesen
Lone Selchau
Hanne Struck-Schøning 
Hanne-Marie Le Fevre
Astrid Elise Zeciri-Thomsen
Rie Koch

Linnéa Lomholt
Tobias Nilsson
Susanne Balle
Kristine Gether
Aleksandra Vagner Pedersen
Rose-Ann Selmer
Eva Wöllinger-Bengtson
Elenor Wiman
Hedwig Rummel
Emma Hirvilammi

Tenor
Emil Lykke
Adam Riis
Jakob Knudsen Pedersen
Jens Rademacher
Morten Schønberg Sørensen
Kristoffer Appel
Benjamin Nellemose
Ejvind Callesen 
Harold Thalange
Jakob Skjoldborg 
Magnus Gislason
Nils Greenhow 
Sten Sejr
Otte Ottesen
Palle Skovlund
Thomas Zimmermann

Jens Olav Heckmann
Mogens Halken 
Gaute Grimeland
Lars Pedersen
Anders Austad Grunth

Bas
Jakob Soelberg Miskow
Lauritz Jakob Thomsen
Piet Larsen
Hans Lawaetz
Asger Lynge Petersen
Jakob Vad
Mads Skovgaard Andersen
Martin Palsmar
Johan Karlström
Daniel Åberg
Jørgen Ditlevsen
Rasmus Kure Thomsen
Paul Frederiksen
Mikkel Tuxen
Stefan Cushion
Per Høyer

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

DR Koncertkoret

Orphei Drängar

Tenor 1
Samuel Göranzon
Peter Hagland
Henrik Hallingbäck
Carl Risinger
Pär Sandberg
Magnus Sjögren
Magnus Store
Henrik Sundqvist
Olle Terenius
Maki Yamada

Tenor 2
Carl Björkman
Joakim Ekedahl
Daniel Hjerpe
Kristofer Klerfalk

Christoffer Mankell
Peter Stureson
Clas Tegerstrand
Tor Thomsson
Erik Östblom

Bas 1
Jonas Andersson
Thomas Bälter
Rickard Carlsson
Oloph Demker
Tobias Neil
Stefan Simon
Henrik Stolare
Håkan Tribell
Gunnar Wall
Fredrik Wetterqvist

Bas 2
Filip Backström
Emil Bengtsson
Peter Bladh
Boris Klanger
Adam Liifw
Andreas Lundquist
Jan Magnusson
Björn Niklasson
Bo Pontoppidan
Carl Sandberg
Anand Sharma

Oplev DR Koncertkoret i deres jubilæumssæson 2022-23

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk

   
DR KONCERTKORET  

90 ÅR

RAKHMANINOV: VESPER  23. & 24. SEP 2022

BRAHMS: REQUIEM  2. & 3. MAR 2023

FANTASYMPHONY II  30. MAR, 31. MAR & 1. APR 2023

CARL NIELSEN: FYNSK FORÅR  20. APR 2023

CARL NIELSEN: HYMNUS AMORIS  21. APR 2023

DE SKØNNESTE KOR – SOMMER & SOL  2. JUN 2023
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Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk

   
DR KONCERTKORET  

90 ÅR

RAKHMANINOV: VESPER  23. & 24. SEP 2022

BRAHMS: REQUIEM  2. & 3. MAR 2023

FANTASYMPHONY II  30. MAR, 31. MAR & 1. APR 2023

CARL NIELSEN: FYNSK FORÅR  20. APR 2023

CARL NIELSEN: HYMNUS AMORIS  21. APR 2023
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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

Kunstnerisk leder for DR Koncertkoret — Michael Emery

Produktionstilrettelægger — Karen Skriver Zarganis

Produktionsleder — Jakob Helmer Mørck, Anne Dueholm Jacobsen, Cecilie Honoré

Lydproducer — Bernhard Güttler

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


