
1NØRGÅRD & TJØRNHØJ

Nørgård
& Tjørnhøj



2 NØRGÅRD & TJØRNHØJ

Torsdagskoncerten sendes 

direkte i P2 Koncerten, 

genudsendes søndag kl. 12.15 

og kan også høres i DR LYD.

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Jannika Gustafsson

Antony Hermus
Dirigent

Gert Sørensen
Jakob Weber

Slagtøj

Christina Åstrand
Violin

Torsdag 25. august 2022 kl. 19.30

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Celine Haastrup
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Program

Line Tjørnhøj (f. 1960) 
ØR – koncert for 2 slagtøj og orkester (2021; uropførelse) 

ca. 20’

Pause (30’) ca. kl. 19.55

Per Nørgård (f. 1932) 
Violinkoncert nr. 1, ‘Helle Nacht’ (1986-87) 

I – Allegro moderato
II – Adagio

III – Allegretto leggiero
IV – Poco Allegro

ca. 24’

Per Nørgård
Symfoni nr. 8 (2010-11)

I – Tempo giusto – Poco allegro, molto distinto
II – Adagio molto

III – Più mosso – Lento visionaro

ca. 28’
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Kære publikum

I aften hylder vi vores store, danske 
symfoniker Per Nørgård, som for nylig 
rundede 90 år.

Gennem sit lange liv har Per Nørgård 
formået at forny og udvide vores 
opfattelse af, hvad musik er. Hans dybe 
originalitet og enestående idérigdom 
har gjort ham til en af vor tids vigtigste 
komponister – ikke bare i Danmark, 
men på verdensplan. 

I DR’s kor og orkestre har vi fulgt Per 
Nørgård gennem hele hans karriere – 
fra vores uropførelse af hans 1. symfoni 
i 1958 til hans seneste symfoni, som vi 
opfører igen i aften i anledning af hans 
runde fødselsdag. Flere af Nørgårds 
vigtigste værker er skrevet specielt 
til DR’s ensembler, og mange af vores 
musikere og sangere har dyrket og 
fordybet sig i hans musik på egen 
hånd og er blevet nære venner af 
komponisten. Det gælder også denne 
aftens solister, som alle er solospillere i 
DR Symfoniorkestret.

I DR har vi valgt at markere Nørgårds
90-års fødselsdag ved både at skue
tilbage over en enestående kunstnerisk
livsbane og også skue fremad ved at 
bestille helt nye toner af Nørgårds
yngre kolleger. I aften er vi stolte af 
at kunne uropføre et nyt værk af Line 
Tjørnhøj, som med udgangspunkt i 
Nørgårds musikalske verden har skabt

værket ØR for slagtøjsduo og orkester. 
Og til DR Vokalensemblets hyldestkon-
cert om et par uger venter fire nye DR-
bestilte korværker af nordiske kompo-
nister, som alle er elever af Nørgård.

Også P2 er med i DR’s fejring af vores 
store danske komponist gennem 
koncerttransmissioner og programmer, 
der har Nørgård i fokus. Denne aftens 
koncert sendes naturligvis direkte, og i 
sommerens løb har P2 transmitteret fra 
både Hindsgavl Festivalen og Festivalen 
Djurs og Mols, ligesom vi i september 
sender to spændende koncerter fra 
Langgaard Festivalen i Ribe, bl.a. 
Nørgårds fantastiske ’opera’ Gilgamesh. 

Det er en fejring, der vil nå mange 
tusind lyttere, seere og aktive tilhørere 
som kan se frem til en koncert med 
Nørgårds særlige former, teksturer og 
farver.

Vi ønsker et stort og rundt tillykke til Per 
Nørgård og siger tak for mange årtiers 
inspiration og tæt samarbejde.

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset, 
Den Levende Musik og P2
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Den hollandske dirigent 
Antony Hermus er født i 1973. I 
næste måned tiltræder han posten 
som chefdirigent for Belgiens 
Nationalorkester i Bruxelles. Tidligere 
har han været gæstedirigent for 
forskellige hollandske orkestre, og fra 
2009 til 2015 var han chefdirigent 
på Anthaltisches Theater i den tyske 
by Dessau, hvor han bl.a. opførte hele 
Wagners operacyklus Nibelungens 
Ring.

Antony Hermus har gæstedirigeret 
mange af Europas bedste orkestre, 
bl.a. Philharmonia Orkestret i London, 
Helsinki Filharmonikerne og Sveriges 
Radiosymfoniorkester, og han er også 
en god bekendt af DR Symfoniorkestret: 
I 2017 og 2021 stod han for orkestrets 
stort anlagte Galaxymphony-koncerter 
med musik fra science fiction-film, der 
senere er udkommet på cd og dvd 
og set af millioner af mennesker på 
Youtube.

Violinisten Christina Åstrand er født i 
1969 og har siden 1993 været 
1. koncertmester for DR Symfoni-
orkestret. Derudover optræder hun 
som både solist og kammermusiker, og 
for sit fornemme spil blev hun i 2019 
nomineret til den store Nordisk Råds 
Musikpris.

Hun har optrådt med alle de førende 
symfoniorkestre i Norden og i mange 
andre lande. Hun spiller i øvrigt på en 
dyrebar Stradivarius-violin fra 1705.

Blandt hendes mange indspilninger er 
Per Nørgårds violinkoncert Helle Nacht, 
og denne sommer har hun udgivet 
en højt rost indspilning af Messiaens 
store kammerværk fra 2. Verdenskrig, 
Kvartet til tidens ende, som hun spiller 
sammen med tre kolleger fra DR 
Symfoniorkestret. Et album med Else-
Marie Pades violinkoncert udkommer i 
oktober.

I næste måned er Christina Åstrand 
solist ved uropførelsen af en ny dansk 
violinkoncert af Signe Lykke.

Antony Hermus
& Christina Åstrand

FOTO: MARCO BORGGREVE FOTO: BJARNE STÆHR
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Gert Sørensen, født i 1960 i Holstebro,
har siden 1986 været 1. solojanitshar, 
dvs. soloslagtøjsspiller, i DR Symfoni-
orkestret. Udover at være et af
orkestrets mest fremtrædende 
medlemmer og noget af en krumtap 
som orkestermusiker, er Gert Sørensen 
kendt og højt respekteret som solist. 

Han har optrådt over det meste af 
verden og har gjort et kompromisløst 
arbejde for ny dansk musik. Gennem 
årene har han bl.a. haft et tæt 
samarbejde med komponisten Per 
Nørgård. På albummet A Drummer’s Tale 
spiller han sammen med Per Nørgård 
selv, og ikke mindst har Gert Sørensen 
samarbejdet med Nørgård om den 
musikalske og tekniske realisering af 
operaen Nuit des Hommes fra 1996. 

Gert Sørensen er også selv komponist 
og lavede bl.a. scenemusik i 2018 til 
den højt roste forestilling Requiem på 
Betty Nansen Teatret.

Jakob Weber har siden 2017 være 
2. solojanitshar i DR Symfoniorkestret. 
Han er født i 1977 og er uddannet på 
Det Kongelige Danske Musikkonser-
vatorium i København og i Paris. Ved 
siden af den klassiske orkestermusik har 
han spillet i alle mulige forskellige
genrer og konstellationer, lige fra 
specialensembler for ny kompositions-
musik til musicals og på det seneste 
jazzcabareten Den sidste turist i Europa.   

Han har uropført danske værker af bl.a. 
Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Per 
Nørgård, og som solist har han spillet 
Nørgårds store slagtøjskoncert For a 
change med Odense Symfoniorkester, 
hvor han tidligere var solojanitshar. Per 
Nørgårds Returns to Bali for slagtøj er 
tilegnet Jakob Weber.

Jakob Weber blev sidste år udnævnt 
til leder af slagtøjsuddannelsen på Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium 
og har derfor ikke blot titel af 
solojanitshar, men nu også som lektor.

Gert Sørensen
& Jakob Weber

FOTO: KIM MATTHÄI LELAND FOTO: KIM MATTHÄI LELAND
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DR Symfoniorkestret

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 repræsentant for dansk musik 
i udlandet gennem turnéer og 
medieproduktioner, som har vundet 
international genklang.

DR Symfoniorkestrets chefdirigent
har siden 2016 været den anerkendte
italienske dirigent Fabio Luisi, som bl.a.
har stået i spidsen for højt profilerede
turnéer til Kina, Japan og USA med
musik af bl.a. Carl Nielsen på 
programmet. Det er også Luisi, som 
dirigerer DR Symfoniorkestrets 
indspilning af Nielsens symfonier for det 
berømte tyske pladeselskab Deutsche 
Grammophon, som udkommer i 2022.

DR Symfoniorkestret har altid været tæt
forbundet med den danske musik og 
har haft frugtbare samarbejder med 
en lang række danske komponister, 
blandt dem selvfølgelig Per Nørgård, 

som fejres ved aftenens koncert, men 
også bl.a. Vagn Holmboe, Herman 
D. Koppel, Axel Borup-Jørgensen, 
Hans Abrahamsen og Bent Sørensen. 
Orkestret samarbejder hver sæson med 
nulevende komponister for at være med  
til at udvikle og forny orkestermusikken, 
og for at give de unge komponister 
mulighed for at skrive i det store 
orkesterformat. Denne sæson byder 
på uropførelser af Rune Glerup, Line 
Tjørnhøj, Li-Ying Wu og Bechara El-
Khoury, alle bestilt af DR Symfoni-
orkestret. Samtidig favner orkestret 
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.

FOTO: KIM MATTHÄI LELAND
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Line Tjørnhøj: 
ØR  

At være ør er ”en vild, abstrakt 
lykkefølelse”. Sådan siger 
komponisten Line Tjørnhøj, og i sit 
nye værk ØR gør hun os øre ved at 
sætte to slagtøjssolister overfor et 
symfoniorkester. Stykket er samtidig 
en hyldest til komponisten Per Nørgård, 
hvis værker udgør resten af aftenens 
program.  

De to solister i ØR har meget 
forskellige opgaver i stykket. Den 
ene, Gert Sørensen, spiller på dybe 
slagtøjsinstrumenter: syv pauker, en 
stortromme og en gong. Den anden 
slagtøjssolist, Jakob Weber, spiller 
på – flygel! Et flygel er jo teknisk 
set et slagtøjsinstrument med små 
hamre, der slår på strengene, og i Line 
Tjørnhøjs værk skal der også spilles 
med trommestikker direkte ned i 
flygelstrengene, der er manipuleret 
med bl.a. skruer, hæftemasse og 
metalstykker. 

Line Tjørnhøjs ØR rummer 
forvandlinger af Per Nørgårds næsten 
50 år gamle klaverstykke Turn, uden at 
det er meningen, at man som lytter skal 
kunne genkende specifikke detaljer. 
Klange og strukturer fra Turn lever frit 
videre i Tjørnhøjs stykke, hvor de bliver 
udforsket og transformeret. Solisterne 
i ØR bliver også sat til at improvisere 
en duet, hvor de spiller ud fra grafisk 
partitur (dvs. uden præcise noder). Den 

form for indbygget frihed er inspireret 
af Nørgårds musik:

”Musikken i Turn er superorganisk, 
næsten improviseret, og samtidig 
meget præcist komponeret”, siger 
Line Tjørnhøj. ”Per Nørgårds musik har 
et særligt potentiale til at fortrylle, og 
med den affortryllelse, der er i vores 
samfund, er fortryllelse en evne, vi skal 
værne om. Turn kan fortrylle mig igen 
og igen.” 

Og så er der endnu et meget konkret 
sammenfald mellem de to komponister: 
Bogstaverne Ø og R, som forekommer i 
både navnet Nørgård og Tjørnhøj. ”Jeg 
var med det samme klar over, at værket 
skulle hedde ØR. Om ikke andet har 
Per Nørgård og jeg de to bogstaver til 
fælles!”, siger Line Tjørnhøj. 

Line Tjørnhøj modtog i 2017 

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat 

og er i år nomineret til Nordisk Råds Musikpris 

for sit værk enTmenschT, komponeret til 

vokalensemblet Theatre of Voices.

Nørgård 
& Tjørnhøj
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Per Nørgård: 
Helle Nacht, Violinkoncert nr. 1 

Helle Nacht betyder ’Lys nat’, og der 
er flere grunde til, at det er en meget 
velvalgt titel. Dels fordi Per Nørgård 
indleder værket med en melodi, han 
i 1950’erne skrev til tekst af Halfdan 
Rasmussen: ”Dag gik på hæld – den 
lyse kvæld var mild og dyb”. Og dels 
fordi de modsatrettede ord ’lys nat’ 
på symbolsk vis dækker hele værkets 
karakter. Musikken er både lys og mørk, 
både klar og flertydig. ”I Helle Nacht 
er flertydigheden gjort til det inderste 
bærende princip,” har Per Nørgård 
forklaret.

Flertydigheden opstår bl.a. ved at 
musikken består af mange forskellige 
lag samtidigt. Det gør det meget 
omskifteligt, hvad man oplever som det 
mest fremtrædende i musikken. Nogle 
gange smelter lagene endda sammen, 
f.eks. i 3. sats, hvor der skjuler sig tre 
melodier: Den latinske hymne Te lucis 
ante terminum (Til dig, før lysets ende), 
den længselsfulde skotske folkevise 
Loch Lomond og den danske En yndig 
og frydefuld sommertid. Melodiernes 
toner fletter sig sammen i violinen 
og sender stråler ud til lagene af 
instrumenter i orkestret. 

Måske fanger man ved første lytning 
noget, der virker bekendt, eller måske 
gør man ikke – men måske fanger man 
det så næste gang. Eller man fanger 
noget andet! Per Nørgård skubber 

nemlig til vores måde at lytte på. Det 
gør han også ved at bruge toner, der 
ligger ’mellem’ de toner, man finder 
på et klaver. Disse toner befinder 
sig i et ingenmandsland og går på 
tværs af vores sædvanlige trang til at 
kategorisere, hvad vi hører. I stedet 
møder man en interferens, der åbner 
op for en ny dimension i den klingende 
musik.

Kort sagt myldrer det i Nørgårds lyse 
nat, hvor mørket kan være lyst, og hvor 
forgrund kan blive til baggrund – og 
omvendt. 

Helle Nacht har fire satser. De to 
ydersatser er de længste og mest 
udadvendte, og i 1. sats er der også 
en solokadence, helt i traditionen for 
violinkoncerter. 

De to midtersatser dæmper orkestret, 
især andensatsen, hvor soloviolinen 
trænger igennem orkestrets mystiske, 
glidende skyer som solstråler 
på himmelen. Omvendt er det i 
tredjesatsen violinen, der med sin 
melodiske strøm skaber efterdønninger 
i orkestret. 

Det slutter med den heftige 4. sats, 
hvor energien varer ved lige indtil 
solistens abrupte afslutning – der i 
øvrigt nærmest er et spejlbillede af 
koncertens begyndelse! Som sagt: 
Flertydighed er musikkens bærende 
princip.
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Aftenens solist, Christina Åstrand, har et 
meget nært forhold til Helle Nacht, som 
hun også har indspillet sammen med 
orkestret. “Da jeg første gang dykkede 
ned i violinkoncerten, havde jeg lange 
samtaler med Nørgård, hvor vi talte 
om følelser og stemninger”, fortæller 
hun. ”Titlen Helle Nacht siger det hele 
for mig: Jeg tænker naturstemning, jeg 
tænker lys og mørke, jeg prøver at lade 
mig inspirere af de lyde, der kommer fra 
resten af orkestret.” 

  
Per Nørgård: 
Symfoni nr. 8

”Den musik, jeg gerne ville høre, var 
der ikke.” Sådan forklarer Per Nørgård 
grunden til, at han blev komponist. 
Gennem sit lange liv har han skabt 
hundredvis af visionære værker, bl.a. 
otte symfonier. Den 1. symfoni blev 
komponeret helt tilbage i 1953, mens 
nr. 8 er fra 2012.

”Hver af mine symfonier har deres 
personlighed, som ikke kan gentages”, 
siger Per Nørgård selv, og det gælder i 
høj grad for Symfoni nr. 8, der er lys og 
legende, mere transparent og luftig end 
hans andre symfonier. 

Det er samtidig en meget klassisk 
symfoni, som har tre klart adskilte 
satser, fordelt efter klassisk tradition: en 
fyldig og aktiv førstesats, en langsom 
andensats og en hurtig finale. 

1. sats er symfoniens længste og har 
et indhold, der udvikler sig frodigt. 
Glitrende skalabevægelser går både 
op og ned, mens Nørgård etablerer 
et ’gulv’ som fundament i midten af 
musikken. Musikken udvikler sig i 
mange samtidige lag, og processen 
synes at foregå helt af sig selv, når 
Nørgård maler på sit kæmpemæssige 
klanglærred med forunderlig lette og 
flygtige penselstrøg. 

Efter førstesatsens aktivitet er den 
langsomme 2. sats nærmest meditativ. 
Man oplever verden rotere som en 
langsom karrusel, hvor man som tilhører 
står som aksen i centrum. Per Nørgård 
beskriver satsens udformning som ”tre 
drejescener med hver sit bevægelige 
udtryk.” På den måde dukker satsens 
hovedtema op i tre forskellige varianter, 
gennemsyret af et udtryk, Nørgård 
kalder ”sanseligt melodisk”.

FOTO: TINE HARDEN
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Sidste sats præsenterer en tredje 
tilstandsform: den livsbekræftende uro, 
”den tilstand, hvor du ikke har noget 
at holde dig til”, forklarer Per Nørgård. 
Satsen begynder rastløst og uden 
jordforbindelse, og de opadgående 
skalabevægelser fra 1. sats dukker 
op i hyperaktiv form. Efterhånden 
samler orkestret sig om symfoniens 

forudgående stof, og instrumenterne 
forener sig i et ekstatisk og glitrende 
klimaks, hvor musikken magisk 
forsvinder op i højere luftlag, som om 
den vil fortsætte dér udenfor vores 
fatteevne.

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

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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Violin 1 
Jannika Gustafsson
Bartosz Skibinski
Elna Carr
Jan Leif Rohard
Helle Hanskov Palm
Sarah Jillian McClelland
Patricia Mia Andersen
Anja Zelianodjevo
Runi Bæk
Kern Westerberg
Trine Yang Møller
Peter Andreas Nielsen
Johannes Søe Hansen
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Anders Fog-Nielsen
Sophia Bæk

Violin 2 
Teresa La Cour
Julie Meile
Vladimir Yosifov
Ida Balslev
Marianne Bindel
Andrea Rebekka Alsted
Line Marie Most
Violeta Daniela Mönnekes
Bodil Kuhlmann
Austin Lee Hansen
Christian Ellegaard
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Anne Marie Kjærulff
Erik-Theodor Danciu

Bratsch 
Dmitri Golovanov
Kei Tojo
Lilion Anne Soren
Kristian Scharff Fogh
Alexander Butz
Gunnar Lychou
Astrid Christensen
Stine Hasbirk Brandt
Magda Stevensson
Benedikte Artved
Alva Maria Linnea Rasmussen

Cello 
Henrik Dam Thomsen
Cansin Kara
Vanja Maria Louro
Jacob La Cour
Johan Krarup
Louisa Schwab
Birgitte Øland
Richard Krug
Chul-Geun Park
Carsten Tagmose

Kontrabas 
Joel Gonzalez
Henrik Schou Kristensen
Nicholas Franco
Gerrit H. Mylius
Matilde Zeeberg
Mads Lundahl Kristensen
Thoralf Strandli Pedersen
Ditlev Damkjær

Fløjte 
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo 
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot 
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike
Britta Cortabarria

Horn
Aurora Sæterhaug Bye
Dominika Piwkowska
Henning Hansen
Jakob Arnholtz

Trompet
Michael Frank Møller
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen
Lars Ole Schmidt

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher

Tangentinstrument
Per Salo

Pauker
René Felix Mathiesen

Slagtøj
Laurids Hvidtfeldt Madsen
Mads Hebsgaard Andersen
Daniel Rahbek Jones
Marta Soggetti

DR Symfoniorkestret

Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.
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Afsked med cellist
Vanja Louro

I aften er det blevet tid til at tage 
afsked med cellisten Vanja Louro, som 
gennem de seneste 38 år har ydet et 
stort og væsentligt bidrag som del af 
DR Symfoniorkesterets cellogruppe.  

Efter studier ved Musikhøjskolen 
i Malmö og hos Maude Tortelier i 
Frankrig gik vejen til Det Kgl. Danske 
Musikkonservatoriums solistklasse, 
hvorfra en ung lovende Vanja 
debuterede hos den navnkundige 
celloprofessor Erling Bløndal Bengtsson 
i 1986. Da havde hun allerede været 
en fast bestanddel af DR Symfoni-
orkesterets cellogruppe siden 1984.  

Fra grundlæggelsen i 1993 til 2001 
var Vanja cellist i Zapolski-kvartetten, 
der på kort tid markerede sig som et af 
de førende danske kammerensembler. 
Med talrige velbesøgte og velanmeldte 
koncerter på festivaler i ind- og 
udland, anmelderroste cd-udgivelser 
af bl.a. Nielsen og Sjostakovitj foruden 
genrebrydende samarbejder har 
Vanja med Zapolski-kvartetten sat 
en høj kunstnerisk standard for 
kammermusikken herhjemme og 

samtidig bidraget væsentligt til at 
brede strygekvartet-formatet ud til et 
nyt publikum.  

Vanja har også i andre sammenhænge 
haft et betydeligt virke som solist og 
kammermusiker med koncerter i en 
lang række lande i Skandinavien og det 
øvrige Europa. Også et par takes med 
bandet tv·2 er det blevet til undervejs, 
foruden koncerter med hendes mand, 
cellisten Nils Sylvest, der også igennem 
en årrække var nærmeste kollega i 
DR Symfoniorkesteret. 

Særligt bør også nævnes Vanjas 
deltagelse i koncerter og turnéer med 
DR Symfoniorkestrets Celloensemble, 
som gennem årene har vist sig som 
et både kunstnerisk interessant og 
populært format, hvor cellogruppens 
smukke og særlige klang kan opleves 
for sig selv, og musikerne samtidig kan 
forfine deres fælles spillestil.

I dette som i alt sit øvrige arbejde har 
Vanja gennem årene markeret sig som 
en fremragende cellist og en utrætteligt 
ambitiøs musiker, der altid stræber 
efter det højeste niveau. Også i kraft 
af denne indstilling har Vanja gennem 
årene ydet sit særlige bidrag til, at 
DR Symfoniorkesteret i dag er nået til 
det høje, internationale niveau, som vi i 
dag kan glæde os over.  

Jakob Holtze 
Chef for DR Symfoniorkestrets 
udvikling og drift

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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Oplev DR Koncertkoret i deres jubilæumssæson 2022-23

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

       RAKHMANINOVS VESPER  23. & 24. SEP 2022

  LUISI & BRAHMS’ REQUIEM  2. & 3. MAR 2023
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Chef for DR Koncerthuset, Den Levende Musik og P2 — Kim Bohr

Chef for DR Symfoniorkestrets udvikling og drift — Jakob Holtze

Repertoirechef — Tatjana Kandel

Produktionstilrettelægger — Karen Skriver Zarganis

Produktionsleder — Morten Danvad

Lydproducer — Morten Mogensen

Musiktekniker — Mikkel Nymand

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

Foto —  Christian Rahbek Olsen, Niels Rinder 

Tryk — DR Tryk

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

drkoncerthuset.dk


