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Torsdagskoncerten sendes 

direkte i P2 Koncerten, 

genudsendes søndag kl. 12.15 

og kan også høres i DR LYD.

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Bartosz Skibinski

Stanislav Kochanovsky
Dirigent

Nikolai Lugansky
Klaver

Torsdag 8. september 2022 kl. 19.30
Fredag 9. september 2022 kl. 19.30

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Celine Haastrup
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Program

Sergej Rakhmaninov (1873-1943) 
Klaverkoncert nr. 1, fis-mol, opus 1 (1891, rev. 1917) 

       I – Vivace – Moderato – Vivace
II – Andante

III – Allegro vivace

ca. 31’

Pause (30’) ca. kl. 20.05

Charles Ives (1874-1954) 
The Unanswered Question (1908) 

ca. 6’

Edward Elgar (1857-1934)
Enigma-variationer (1899)

Tema (Andante)
Variation I –  L’istesso tempo “C.A.E.”

Variation II – Allegro “H.D.S-P.”
Variation III – Allegretto “R.B.T.”

Variation IV – Allegro di molto “W.M.B.”
Variation V – Moderato “R.P.A.”

Variation VI – Andantino “Ysobel”
Variation VII – Presto “Troyte”

Variation VIII – Allegretto “W.N.”
Variation IX – Adagio “Nimrod”

Variation X – Intermezzo: Allegretto “Dorabella”
Variation XI – Allegro di molto “G.R.S.”

Variation XII – Andante “B.G.N.”
Variation XIII – Romanza: Moderato “* * *”

Variation XIV – Finale: Allegro Presto “E.D.U.”

ca. 33’
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Dirigenten Stanislav Kochanovsky, 
født 1981 i Skt. Petersborg, er virkelig 
kommet i spotlyset hos de europæiske 
orkestre. For to år siden dirigerede han 
for første gang DR Symfoniorkestret, og 
hans koncerter med orkestret har været 
virkelig medrivende. Han vender i øvrigt 
tilbage til Koncerthuset til januar!

”For mig er et symfoniorkester en 
gigantisk palet, der kan skabe utrolige 
billeder i nuet”, siger han. ”De højeste 
øjeblikke opnås dog kun, når der er 
total fortrolighed mellem orkester og 
dirigent. Det er miraklet ved at lave 
musik sammen.” 

De seneste år har Stanislav 
Kochanovsky dirigeret ofte hos bl.a. 
Orchestre de Paris og Santa Cecilia 
Akademiets Orkester i Rom. I Rusland 
dirigerer han gerne opera på Mariinskij 
Teatret i Skt. Petersborg, hvor han 
som dreng selv sang med i Mozarts 
Tryllefløjten. 

Nikolai Lugansky er en af Ruslands 
allerbedste pianister og har i snart 30 
år haft en verdenskarriere. Han er født 
1972 i Moskva og dukkede op på den 
internationale scene i begyndelsen af 
1990’erne med en mageløs teknik og 
en musikalitet, der simpelthen ikke kan 
læres – det er noget, han er født med. 
Han kommer ikke fra en musikerfamilie, 
men allerede som femårig spillede han 
Beethoven efter gehør.   

Gennem årene har Nikolaj Lugansky 
optrådt med verdens bedste orkestre, 
bl.a. Berliner Filharmonikerne, London 
Symfoniorkester og Det Russiske 
Nationalorkester. Rakhmaninovs musik 
fylder meget i hans liv, og han har bl.a. 
indspillet de fire klaverkoncerter med 
den finske dirigent Sakari Oramo.
 
For tiden er Nikolaj Lugansky ved at 
indspille alle Beethovens klaversonater, 
og vol. 2 udkom tidligere i år.

Stanislav Kochanovsky 
& Nikolai Lugansky

FOTO: MARCO BORGGREVE FOTO: MARCO BORGGREVE
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DR Symfoniorkestret

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

DR Symfoniorkestrets chefdirigent 
har siden 2016 været den anerkendte 
italienske dirigent Fabio Luisi, som bl.a. 
har stået i spidsen for turnéer til Kina, 
Japan og USA med musik af bl.a. Carl 
Nielsen på programmet. Det er også 
Luisi, som dirigerer DR Symfoniorke-
strets indspilning af Nielsens symfonier 
for det berømte tyske pladeselskab 
Deutsche Grammophon, som udkom-
mer digitalt fra den 23. september.  

DR Symfoniorkestret er tæt forbundet 
med både den nye og den ældre dan-
ske musik, men helt fra begyndelsen 

har orkestret også haft en særlig for-
bindelse til den russiske musiktradition. 
Da den berømte dirigent Nicolai Malko 
dirigerede orkestret i 1930’erne, var 
det med naturligt fokus på de store 
russiske komponister, og arven fra hans 
tid har levet videre gennem store gæ-
stedirigenter som Dmitry Kitajenko, Yuri 
Temirkanov, Gennady Rozhdestvensky 
og Vasily Petrenko.

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. Det gælder også denne 
aftens koncert, som sendes direkte 
på DR P2 og efterfølgende kan høres i 
app’en DR LYD.

FOTO: KIM MATTHÄI LELAND
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Sergej Rakhmaninov: 
Klaverkoncert nr. 1

Alt tyder på, at det i aften bliver 
en premiere for Rakhmaninovs 
Klaverkoncert nr. 1 her ved 
Torsdagskoncerterne. Hans 
klaverkoncerter nr. 2 og 3 bliver 
ofte spillet, og af og til hører man 
også Klaverkoncert nr. 4 – men der 
er ikke tegn på, at Rakhmaninovs 
Klaverkoncert nr. 1 nogensinde har 
været opført af DR Symfoniorkestret!

Generelt er det den af Rakhmaninovs 
klaverkoncerter, man hører sjældnest, så 
de danske forhold er ikke enestående. 
Årsagen er simpelthen, at Rakhmaninov 
udviklede sig til sin egen hårdeste 
konkurrent. Hans klaverkoncerter nr. 
2 og 3 har udkonkurreret det meste 
anden musik i genren, også hans egen 
Klaverkoncert nr. 1. Som Rakhmaninov 
selv forklarede det til en bekendt: ”Når 
jeg siger i Amerika, at jeg vil spille 
den 1. Klaverkoncert, er der ingen, 
der protesterer, men jeg kan se på 
deres ansigtsudtryk, at de ville have 
foretrukket nr. 2 eller 3.” 

Men lyt engang til Klaverkoncert nr. 1! 
Det er vidunderlig musik med alle 
kendetegnene fra Rakhmaninovs 
mere berømte klaverkoncerter: de 
brede, syngende melodier, de virtuose 
fingertryllerier og de tordnende 
kaskader i klaverstemmen, den 
ophidsende opbygning af tempo og 

spænding. Rakhmaninovs fingeraftryk 
på musikken er simpelthen unikt.

Sergej Rakhmaninov var bare 18 år, 
da han i 1891 skrev koncerten. Han 
opførte den flere gange, og det samme 
gjorde hans lærer Alexander Siloti, som 
koncerten var tilegnet. Men helt tilfreds 
med koncerten var Rakhmaninov ikke, 
og efterhånden blev den overhalet i 
popularitet af hans klaverkoncerter nr. 
2 og 3.

Det endte med, at Rakhmaninov 
genopfriskede sit ungdomsværk. I 
1917 lavede han en ”ny og forbedret” 
version, der kombinerer den unge 
komponists stormfulde idéer med den 
garvede komponists kølige overblik. 
”Og den spiller endda næsten sig selv!”, 
bemærkede Rakhmaninov, der var af en 
af historiens bedste pianister.

Umiddelbart efter Klaverkoncert 
nr. 1 var blevet ”genfødt”, forlod 
Rakhmaninov med sin familie deres 
elskede Rusland. Revolutionen var 
brudt ud, og familien rejste i første 
omgang til Sverige og Danmark, 
inden de i 1918 emigrerede til USA. 
Rakhmaninov levede resten af sit liv 
som omrejsende klaverstjerne og var 
især populær for at optræde med sine 
egne værker. Også Klaverkoncert nr. 1, 
som han i 1939 indspillede på plade, 
næsten et halvt århundrede efter han 
havde komponeret den.

Rakhmaninov, Ives 
& Elgar
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Charles Ives: 
The Unanswered Question

”Det ubesvarede spørgsmål” – The 
Unanswered Question – er et dybt 
fascinerende stykke musik fra 1908, 
der stiller det evige, universelle spørgs-
mål: Hvorfor er vi her? Hvordan hænger 
det hele sammen?

Musikken er skrevet af amerikaneren 
Charles Ives, der var en meget uorto- 
doks komponist. I The Unanswered 
Question hører man en af hans største 
’opfindelser’, nemlig at sammensætte 
musikken af dele, der foregår 
uafhængigt af hinanden og i hver sit 
tempo.

Det underste lag består af tyste 
strygere, der virker næsten stille-
stående. Herover hører man en 
solotrompet, der syv gange stiller det 
samme ’spørgsmål’, og som det tredje 
element kommer svarene, der spilles af 
fire fløjter. 

For hver gang spørgsmålet stilles af 
trompeten, bliver svaret fra fløjterne 
mere komplekst og dissonerende. 
De utilfredsstillende svar gør os ikke 
klogere, og efterhånden udvikler de sig 
til drilleri og provokerende anti-svar. Og 
7. gang, spørgsmålet stilles, er der slet 
ingen reaktion. Det evige spørgsmål 
forbliver ubesvaret.

Charles Ives karakteriserede stykket 
som ”et kosmisk landskab”. Han 

uddybede den musikalske symbolik ved 
at kalde strygerne for ”de tavse druider 
– de som intet ved, intet ser og intet 
hører”, mens fløjterne er ”de bekrigende 
svarere”, menneskehedens skuffende 
forsøg på at finde ”den skjulte mening”.  

Det har sin egen sære logik, at Ives’ 
geniale komposition blev skrevet for 
døve øren og ikke opført før 1946. Den 
fulde orkesterversion endda ikke før 
1984, da Ives for længst var død. 

I dag har The Unanswered Question 
status som et modernistisk pionerværk 
i musikhistorien og som en af de største 
klassikere i amerikansk orkestermusik.

Edward Elgar: 
Enigma-variationer

Enigma betyder ’gåde’, for den engelske 
komponist Edward Elgar har indlagt 
forskellige gåder i sit betagende 
orkesterværk Enigma-variationer. Det 
er storslået musik, der alligevel virker 
sært privat. Og den overordnede ’gåde’ 
ved værket er endnu ikke blevet løst. 

Enigma-variationerne består af et 
tema efterfulgt af 14 variationer. 
Variationerne har mystiske titler, f.eks. 
”G.R.S”, ”W.M.B.”, ”Ysobel” og ”Troyte”. 
Der gik dog ikke mange år efter 
uropførelsen i 1899, før publikum 
fandt ud af, at det drejede sig om 
initialer og kælenavne på en række 
af Elgars venner. Satserne var altså 
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en slags portrætter af komponistens 
omgangskreds. Til sidst hører man 
satsen ”E.D.U.”, der er et selvportræt 
– ”Edu” var det kælenavn, Elgars kone 
brugte om sin mand.

Den mest berømte variation i værket 
har titlen ”Nimrod”. Nimrod er et 
bibelsk navn fra 1. Mosebog, hvor 
han omtales som ”en vældig jæger for 
Herren”. Elgar bruger det her som et 
dæknavn for sin forlægger, Augustus 
Jaeger, der havde hjulpet ham ud af en 
deprimeret periode. Som hilsen til sin 
ven skrev Elgar denne sats, der er en 
gåsehudsfremkaldende og bestyrkende 
taksigelseshymne.

Men over al denne skønne orkester-
musik hænger en sidste gåde: Selve 
værkets indledningstema er ifølge Elgar 
også en variation – men en variation 
over hvad? Det ville Elgar ikke sige.

“Jeg vil ikke afsløre dette hemmelige 
budskab”, sagde han. ”Det store tema, 
der går igennem hele værket, bliver 
aldrig spillet og skal forblive ukendt. 
Hovedpersonen kommer aldrig på 
scenen.”

Den gåde har naturligvis sat mange 
grublerier i gang. Mange mener, at 
værkets 1. sats, altså temaet, kan 
fungere som akkompagnement til en 
anden melodi. Blandt forslagene har 
været den engelske fædrelandssang 
Rule, Britannia – det afviste Elgar dog 
blankt – og sågar Happy Birthday to 

you! Blandt mere sandsynlige bud er 
melodien Auld lang syne (på dansk: 
Skuld’ gammel venskab rejn forgo) 
nævnt som værkets skjulte røde tråd. 

Andre mener, at ’det store tema’ slet 
ikke er en melodi, men et bibelcitat, 
udvalgt af Elgar, der var stærkt troende 
katolik. Under alle omstændigheder er 
gåden efter 123 år ikke løst endnu – 
og det er måske også helt ligegyldigt. 
For når man lytter til denne fuldendte 
musik, oplever man ikke, at der mangler 
en brik.

Jens Cornelius



9KOCHANOVSKY & RAKHMANINOV

Violin 1 
Bartosz Skibinski
Soo-Jin Hong
Elna Carr
Jan Leif Rohard
Johannes Søe Hansen
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Sarah Jillian McClelland
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Runi Bæk
Patricia Mia Andersen
Anja Zelianodjevo
Kern Westerberg
Peter Andreas Nielsen
Violetta Varo

Violin 2 
Teresa La Cour
Gunvor Sihm
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Marianne Bindel
Erik-Theodor Danciu
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Ida Balslev
Vladimir Yosifov
Amalie Kjældgaard Kristensen
Austin Lee Hansen

Bratsch 
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Gunnar Lychou
Kristian Scharff Fogh

Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Lilion Anne Soren
Stine Hasbirk Brandt
Alexander Butz
Magda Stevensson
Eva Katrine Dalsgaard
Caroline Risbo Gammeltoft-
Hansen

Cello 
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Birgitte Øland
Johan Krarup
Louisa Schwab
Richard Krug
Chul-Geun Park
Cansin Kara
Jacob La Cour
Marie Louise Lind

Kontrabas 
Joel Gonzalez
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen
Nicholas Franco
Mathilde Qvist
Astor Cortabarria Adde

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Eva Steinaa
Sven Buller

Klarinet
Pedro Franco Lopez
Klaus Tönshoff

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Dorte Bennike
Britta Cortabarria

Horn
Lasse Mauritzen
Aurora Sæterhaug Bye
Oskar Lejonklo
Dominika Piwkowska
Henning Hansen 

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland

Tasteinstrumenter
Per Salo

Slagtøj
Laurids Hvidtfeldt Madsen
Benjamin Fox
Daniel Rahbek Jones

Pauker
Nicola Carrara

DR Symfoniorkestret

Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.
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 NY STÆRK SÆSON MED  

DR SYMFONI 
ORKESTRET 
 & CHEFDIRIGENT FABIO LUISI

2022-23 
 

Læs mere på drkoncerthuset.dk
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 NY STÆRK SÆSON MED  

DR SYMFONI 
ORKESTRET 
 & CHEFDIRIGENT FABIO LUISI

2022-23 
 

Læs mere på drkoncerthuset.dk

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

 



12 KOCHANOVSKY & RAKHMANINOV

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

Produktionsledere — Anne Dueholm Jacobsen, Morten Danvad

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


