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2 MATVIENKO & SJOSTAKOVITJS 4.

Torsdagskoncerten sendes 

direkte i P2 Koncerten, 

genudsendes søndag kl. 12.15 

og kan også høres i DR LYD.

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Christina Åstrand

Dmitry Matvienko
Dirigent

Andrey Gugnin
Klaver

Torsdag 29. september 2022 kl. 19.30
Fredag 30. september 2022 kl. 19.30

kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Mathias Hammer
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Program

Anna Clyne (f. 1980)
This Midnight Hour (2015)

        ca. 12’

Maurice Ravel (1875-1937)
Klaverkoncert for venstre hånd  (1929-30)

        ca. 20´

Pause (30’) ca. kl. 20.10

Dmitrij Sjostakovitj (1906-75)
Symfoni nr. 4, opus 43  (1935-36)

I – Allegretto poco moderato
II – Moderato con moto

III – Largo – Allegro
       

        ca. 64´

VIS HENSYN I DR KONCERTSALEN
· Dæk mund og næse, hvis du er nødt til at hoste eller nyse

· Host eller nys ikke i hænderne, men i albuebøjningen eller brug et  engangslommetørklæde
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Dmitry Matvienko
& Andrey Gugnin

Vinderen af den seneste Malko 
Dirigentkonkurrence her i DR Koncert-
huset i 2021 var en virkelig spændende 
musiker: Dmitry Matvienko fra 
Hviderusland (Belarus). Med sin 
glødende intensitet og sin evne til at 
udforske musikken i nuet viste han, at 
han allerede er en fuldendt kunstner. 

Dmitry Matvienko er født 1990 i Minsk 
og er uddannet i Skt. Petersborg og 
Moskva. Inden Malko Konkurrencen 
havde han allerede dirigeret i udlandet 
flere gange, men nu befinder han sig 
på et helt andet niveau i karrieren. En 
del af Malko-prisen er engagementer 
som dirigent for 24(!) forskellige 
symfoniorkestre i Norden og det 
øvrige Europa – heriblandt denne med 
spænding ventede koncert med DR 
Symfoniorkestret. Desuden får Dmitry 
Matvienko mentor-rådgivning af DR 
Symfoniorkestrets chefdirigent Fabio 
Luisi i tre år.
 

Den russiske pianist Andrey Gugnin 
er 35 år og er uddannet i sin fødeby 
Moskva. Han fik sit gennembrud for 
6-8 år siden, da han vandt priser ved 
flere store klaverkonkurrencer, bl.a. 
1. prisen ved Sydney Internationale 
Klaverkonkurrence. Siden har han spillet 
med adskillige symfoniorkestre i USA, 
Europa og Japan. Og så begyndte han 
endda først at spille klaver som 7-årig 
(sent efter russiske forhold!), fordi hans 
familie arvede et opretstående klaver. 
”Jeg fik med det samme en stærk trang 
til at skabe musik. Her er min plads i 
verden”, siger han.

Andrey Gugnin har lavet en række 
fremragende albums for det engelsk 
pladeselskab Hyperion. Hans album 
med Sjostakovitjs præludier blev kåret 
til Årets instrumentalalbum af BBC i 
2020, og i år har han udgivet et album 
med mazurkaer af Skrjabin.

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL FOTO: ANNA SHLYKOVA
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DR Symfoniorkestret

FOTO: KIM MATTHÄI LELAND

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 medie-
produktioner, 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 Symfoni-
orkestrets indspilning af Nielsens 
symfonierfor det berømte tyske 
pladeselskab Deutsche Grammophon, 
hvis første album udkommer digitalt 
den 14. oktober.

DR Symfoniorkestret er tæt forbundet
med både den nye og den ældre 
danske musik, men helt fra 
begyndelsen har orkestret også haft 

en særlig forbindelse 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 gæstedirigenter som 
Dmitry Kitajenko, Yuri Temirkanov, 
Gennady Rozhdestvensky og Vasily 
Petrenko.

Som medieorkester spiller DR Sym-
foniorkestret 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
uges torsdagskoncert, som sendes 
direkte på DR P2 og efterfølgende kan 
høres i app’en DR LYD.
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Anna Clyne: 
This Midnight Hour

Komponisten Anna Clyne er 42 år og 
fra England. Hendes orkesterstykke 
This Midnight Hour er en rigtig gotisk 
gyser, fuld af syner og ildevarslende 
nattestemninger. 

Anna Clyne har bl.a. fået inspiration fra 
to uhyggelige digte, Harmonie du soir 
af Charles Baudelaire og et miniature
-digt af den spanske Nobelpristager 
Juan Ramón Jiménez, der i al sin kort-
hed lyder: ”Musikken – Nøgen kvinde 
– løber vanvittig rundt i den rene nat”. 
Hendes musik er ikke ude på at genfor-
tælle digtene eller fortælle en specifik 
historie, men Anna Clyne fortæller, at 
hun håber at kunne skabe en billedrig 
rejse for lytteren. 

    

Stykket er skrevet i 2015 på bestilling 
af Orchestre National d’Île-de-France i 
Paris, hvor Anna Clyne på det tidspunkt 
var huskomponist. Hun havde det fran-
ske orkesters dybe strygerklang i ører-
ne, da hun skrev stykket, og det giver 
celloerne og basserne meget at lave, 
allerede i indledningen, hvor natterejsen 
begynder med hektisk gysermusik. 

Herefter udvikler forløbet i forskellige 
episoder. Med til den uhyggelige, ’forti-
dige’ stemning er Anna Clynes brug af 
melodier, der virker som gamle bekend-
te, men faktisk ikke er det. Hun har selv 
lavet de forskellige iørefaldende stum-
per af ’folkemelodier’, der dukker op. 
En af dem, en melankolsk vals halvvejs 
inde i stykket, har hun instrumenteret, 
så den klinger en lille smule ustemt, 
ligesom en gammel, slidt harmonika. En 
anden melodi spilles fra det fjerne af to 
trompeter, inden en hymne til slut sæn-
ker sit mørke over midnatsmusikken…

Maurice Ravel: 
Klaverkoncert for venstre 
hånd

Krigen gemmer sig under den brillante 
overflade på Ravels ’Venstrehåndskon-
cert’. Musikken er skrevet til en pianist, 
der havde mistet højre arm i 1. Verdens-
krig, og også Ravel havde oplevet krigs-
rædslerne som chauffør ved fronten. 
Det smitter af på musikken, som er 
kulsort, samtidig med at den rummer en 
desperat energi.

Clyne, Ravel
& Sjostakovitj 

FOTO: CHRISTINA KERNOHAN 
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Idéen kom fra den østrigske pianist Paul 
Wittgenstein, der havde fået amputeret 
sin højre arm efter at være blevet såret 
i kampen mod Rusland. Allerede mens 
han var krigsfange i Sibirien, planlagde
han sin kommende karriere som 
enarmet pianist, og derfor bestilte han 
venstrehåndskoncerter hos bl.a. Ravel, 
Prokofjev, Britten, Korngold og Richard 
Strauss. 

At skrive klavermusik for venstre hånd 
var ikke nogen nyhed, men det havde 
tidligere været betragtet som tekniske 
etuder eller ren bravur-opvisning. Ravel 
kunne ligesom Wittgenstein se andre 
perspektiver i opgaven, og for en gangs 
skyld satte den diskrete komponist 
selv ord på sin musik: “En instrumental-
koncert bør efter min mening være let 
og brillant. Venstrehåndskoncerten er 
meget anderledes. I et værk af denne 
art er det vigtigt, at musikken ikke giver 
indtryk af at være spinklere, end hvis 
den er skrevet for to hænder. Af samme 
grund har jeg holdt mig til en stil, der er 
langt mere højtidelig og alvorlig.” 

Musikken har helt klart en påvirkning 
fra slagmarkens dommedagsscenerier, 
men der er også en ganske anden inspi-
ration, nemlig jazzmusikken, som Ravel 
elskede højt. De to verdener støder 
sammen i klaverkoncertens midterstyk-
ke, som sættes i gang med et angrebs-
signal af trompeterne. Musikken får 
karakter af en grotesk krigsmarch, og 
klaveret supplerer med rå, jazzede riffs.

Med pompøse fanfarer når musikken et 
højdepunkt, der lægger op til en soloka-
dence for pianisten. Afslutningen med 
orkestret er voldsom og imponerende, 
men ikke spor lettet: Den groteske 
march tramper helt ud over skrænten, 
og Ravels værk ender lige så mørkt, 
som det begyndte.

Dmitrij Sjostakovitj: 
Symfoni nr. 4

Sjostakovitjs 4. symfoni er et nøgleværk 
i hans liv og produktion, og musikken 
er så stærk, at den blev regnet for 
kontroversiel, endnu før nogen havde 
hørt den. 

Sovjetunionens diktator Stalin havde 
i 1930’erne strammet grebet om det 
store rige voldsomt, også overfor sov-
jetiske kunstnere, og fordi Sjostakovitj 
var landets førende komponist, kunne 
han bruges til at statuere et eksempel. 
I januar 1936 var Sjostakovitj blevet 
forhånet af styret for sin modernistiske 
opera Lady Macbeth fra Mtsensk. Nu 
var Sjostakovitjs næste store værk, 
Symfoni nr. 4, på vej mod sin uropførel-
se, og det stod klart, at musikken var af 
samme støbning som operaen.  

Prøverne på symfonien i december 
1936 var allerede gået i gang, da 
Sjostakovitj af komponistforbundet 
i Leningrad blev presset til at aflyse 
opførelsen. Der blev trykt en udtalelse 
i hans navn – ægte eller falsk – om at 
”symfonien ikke længere svarede til 
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9SARASTE & BRUCKNERS 8.

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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hans nuværende kunstneriske overbe-
visning”. Et udtryk for, at Sjostakovitj 
angrede sin moderne musik.

Symfonien blev derfor et spøgelses-
værk i hans værkrække, for den næste 
symfoni fik nummeret 5 – og enhver 
kunne derfor se, at der manglede et 
værk i rækken. Først 25 år senere, da 
lidt mildere vinde blæste i Sovjet-
unionen, blev Symfoni nr. 4 spillet for 
første gang.

Musikken er voldsom og kan virke 
uoverskuelig, men den taler til lytteren i 
et så ekspressivt sprog, at man ikke kan 
undgå at blive ramt. Konstant udfordres 
man af musikkens tvetydighed, når 
Sjostakovitj arbejder med ituslåede og 
uforenelige elementer: lyden af krig, 
sørgeoptog, underholdningsmusik, øde-
læggelse, kreativitet og desperation. 
Det groteske og det tragiske følges ad. 
Måske fordi det er to sider af samme 
sag. 

Orkesterbesætningen er enorm, og den 
store 1. sats begynder med voldsomme 
klange, opbygget af både pomp og 
angst. De truende kræfter mødes af 
satiriske modsigelser i træblæserne, 
og efter et øresønderrivende klimaks 
er musikken splintret i stykker. Resten 
af satsen forløber på randen af kaos. 
Musikkens kantede rytmer er som en 
kværn, der trækker alt ned. 

Ovenpå den komplekse 1. sats virker 
den ret korte 2. sats gådefuldt enkel. 

Det er en scherzo i moderat tempo, 
opbygget som en vekslen mellem to 
temaer. Er det en overgang mellem to 
tilstande? I hvert fald ender satsen med 
en uhyggelig tikkelyd som et ur i en tom 
stue. Herefter begynder 3. sats med 
en sørgemarch. Virkningen er som om, 
tiden er sat i stå. 

Et midterafsnit i 3. sats opløser mu-
sikken i absurde lyde og brokker. Skal 
symfonien virkelig ende så løst og 
opgivende? Det spørgsmål besvarer 
to paukespillere med stor kraft, når 
de sammen med messingblæserne 
brutalt ruller hen over orkestret til sidst. 
Den massive afslutning kunne måske 
opfattes som en forløsning, men er det 
komplet modsatte: Ufreden har overta-
get fredens udtryk, og en sygelig apati 
sænker sig over tragedien.

Jens Cornelius
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Violin 1
Christina Åstrand 
Soo-Jin Hong 
Elna Carr 
Johannes Søe Hansen 
Anders Fog-Nielsen
Per Friman 
Sarah Jillian McClelland 
Sabine Bretschneider-Jochumsen 
Sophia Bæk 
Trine Yang Møller 
Runi Bæk 
Patricia Mia Andersen 
Anja Zelianodjevo 
Kern Westerberg
Peter Andreas Nielsen
Andreas Roslund

Violin 2
Teresa La Cour 
Gunvor Sihm 
Bodil Kuhlmann 
Julie Meile 
Marianne Bindel 
Erik-Theodor Danciu 
Andrea Rebekka Alsted 
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Christian Ellegaard 
Benedikte Pontoppidan Thyssen 
Ida Balslev 
Vladimir Yosifov 
Amalie Kjældgaard Kristensen 
Borbála Brezovszky
Violetta Varo

Bratsch
Michael Andreas Grolid 
Dmitri Golovanov 
Kei Tojo 
Gunnar Lychou 
Kristian Scharff Fogh 
Astrid Christensen 
Katrine Reinhold Bundgaard 
Lilion Anne Soren 
Stine Hasbirk Brandt

Alexander Butz 
Magda Stevensson 
Benedikte Artved 
Alva Maria Linnea Rasmussen 

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

Bas
Joel Gonzalez 
Einars Everss 
Ditlev Damkjær 
Gerrit H. Mylius 
Mads Lundahl Kristensen 
Nicholas Franco 
Thoralf Strandli Pedersen 
Mathilde Qvist 

Fløjte
Ulla Miilmann 
Anna Nykvist 
Mikael Beier 
Russell Satoshi Itani 
Emilia Reske 
Gregory Bardwell 

Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Pedro Franco Lopez
Klaus Tönshoff

Søren Elbo
Gerbrich Meijer
André Manuel Pereira da Silva

Fagot
Audun Halvorsen 
Dorte Bennike 
Britta Cortabarria 
Magnus Koch Jensen 

Horn
Lasse Luckow Mauritzen 
Aurora Sæterhaug Bye 
Dominika Piwkowska 
Oskar Lejonklo 
Henning Hansen 
Jakob Arnholtz 
Anna Nygård Lingdell
Teddy Osbæck Rasmussen
     
Trompet
Michael Frank Møller 
László Molnár 
Karl Husum 
Andreas Jul Nielsen 
Kristian Noe 

Basun
Lars Ragnar Karlin 
Brian Bindner 
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Andre Røisland 
Alexander Puttkamer 

Harpe
Zachary James Hatcher 
Berit Spælling 

Tasteinstrumenter
Per Salo

DR Symfoniorkestret
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Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.

Slagtøj
Laurids Hvidtfeldt Madsen 
Lukasz Szyszko 
Klaes Breiner Nielsen 
Mads Hebsgaard Andersen 
Daniel Rahbek Jones 
Patrik Raab 
Malte Vendelby

Pauker
René Felix Mathiesen 
Nicola Carrara
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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

Produktionsplanlægger — Karen Skriver Zarganis

Produktionsledere — Anne Dueholm Jacobsen, Jakob Helmer Mørck

Lydproducer — Eskild Skovbakke Winding

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


