
1SØNDERGÅRD & SIBELIUS

Søndergård
& Sibelius



2 SØNDERGÅRD & SIBELIUS

Torsdagskoncerten sendes 

direkte i P2 Koncerten, 

genudsendes søndag kl. 12.15 

og kan også høres i DR LYD.

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Thomas Søndergård
Dirigent

Isabelle Faust
Violin

Torsdag 15. september 2022 kl. 19.30
Fredag 16. september 2022 kl. 19.30

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Esben Tange
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Program

Carl Nielsen (1865-1931) 
Hr. Oluf han rider (1906) , forspil

ca. 6’

Rune Glerup (f. 1981) 
Violinkoncert – Om Lys og Lethed (2022, uropførelse)

I – Verdensløs
II – Mursejleren der sover i luften

III – Vandspejl
IV – Aften

V – Duplikat – Kadence – Efterlys

ca. 20’

Pause (30’) ca. kl. 20.00

Jean Sibelius (1865-1957)
Symfoni nr. 6, opus 104 (1923)

I – Allegro molto moderato – Poco tranquillo
II – Allegretto moderato – Poco con moto – Poco a poco meno piano – Tempo I

III – Poco vivace
IV – Allegro molto – Allegro assai – Doppio più lento

ca. 28’ 

Symfoni nr. 7, opus 105 (1918-24)

(Symfoni i én sats)

ca. 23
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Thomas Søndergård er chefdirigent for 
Det Skotske Nationalorkester og er for 
nylig blevet udpeget som chefdirigent 
for Minnesota Orkestret i USA, hvor 
han tiltræder i 2023. Tidligere har han 
været chefdirigent for Norges Radio-
symfoniorkester og for BBC Walisiske 
Nationalorkester.

Thomas Søndergård er født i 1969 
og debuterede som dirigent på Det 
Kongelige Teater. Siden har han diri- 
geret mange af verdens bedste or- 
kestre, bl.a. Berliner Filharmonikerne, 
London Filharmonikerne og Chicago 
Symfoniorkester. Heldigvis er han også 
en regelmæssig gæst i Danmark hos 
DR Symfoniorkestret og på Det 
Kongelige Teater, hvor han til foråret 
dirigerer Strauss’ opera Elektra.

Thomas Søndergård har indspillet flere 
albums med musik af Sibelius, bl.a. 
Symfoni nr. 6 og 7 samt en lang række 
danske værker af bl.a. Rued Langgaard, 
Poul Ruders og Axel Borup-Jørgensen. 
 

Isabelle Faust fra Tyskland er en af 
verdens førende violinister. Hun er født i 
1972 og er kendt for sine skarpsindige 
og originale fortolkninger af især det 
tysk-østrigske repertoire – fra Bach til 
vor tids musik. Hun er en meget nysger-
rig musiker, der også gerne udforsker 
fortidens opførelsespraksis og skifter 
de moderne stålstrenge på sin Stradi-
varius ud med historiske tarmstrenge, 
når det passer til lejligheden. 

Isabelle Faust er en fantastisk kammer-
musiker, der har et tæt samarbejde 
med den russiske pianist Alexander 
Melnikov og den franske cellist 
Jean-Guihen Queyras. Blandt hendes 
mange fremragende udgivelser er 
alle Beethovens violinsonater og 
klavertrioer. På sit nyeste album spiller 
hun sammen med sopranen Anna 
Prohaska det timelange kammerværk 
Kafka-fragmenter fra 1986 af den un-
garske komponist György Kurtág.

Thomas Søndergård
& Isabelle Faust

FOTO: ANDY BUCHANAN FOTO: ASTRID ACKERMANN
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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 
har stået i spidsen for turnéer til Kina, 
Japan og USA med bl.a. dansk musik 
på programmet. Det er også Luisi, som 
dirigerer DR Symfoniorkestrets indspil- 
ning af Carl Nielsens symfonier for det 
berømte tyske pladeselskab Deutsche 
Grammophon, som udkommer digitalt 
fra den 23. september. 

DR Symfoniorkestret har altid været tæt 
forbundet med den danske musik og 
har haft frugtbare samarbejder med en 
lang række danske komponister som 
Vagn Holmboe, Herman D. Koppel,  
Per Nørgård, Hans Abrahamsen og Bent 

Sørensen. Hver sæson samarbejder 
orkestret 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 tradi-
tioner op til vores egen tid. 

Som medieorkester spiller 
DR Symfoniorkestret ikke bare for de 
100.000 koncertgæster, som hver sæ-
son oplever orkestret live i DR Koncert- 
huset 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



6 SØNDERGÅRD & SIBELIUS

FOTO: CAROLINE BITTENCOURT

Carl Nielsen:
Forspil til Hr. Oluf han rider

Hr. Oluf han rider er et skuespil fra 
1906 af Holger Drachmann, bygget på 
den gamle folkevise om ridderen Oluf 
Stigsøn. Han rider ud i sommernatten 
for at invitere gæster til sit bryllup, selv 
om han mest er tiltrukket af den farlige 
elverpige i skoven. Samme handling 
brugte Niels W. Gade til korværket 
Elverskud, men Drachmann folder det 
ud til en bredere fortælling i fire akter 
om tro, overtro og kærlighed.

Carl Nielsen komponerede en hel 
times musik til stykket, både forspil, 
mellemspil, dansemusik og sange. På 
opfordring fra Drachmann indflettede 
han selve folkevisemelodien Hr. Oluf  
han rider i forspillet, hvor messing-
blæserne spiller den som ouverturens 
majestætiske klimaks. 

Til tonerne foregik dette sceneri, som 
Drachmann beskrev sådan:

”Under Ouverturen gaar Tæppet 
langsomt op. Inde i Skoven – den lyse 
Sommernat. Strejflys fra Maaneskæret 
glider mellem Stammerne og 
Trægrupperne – dybe Skygger og 
klare Grønninger. Det er, som Skoven 
lever. Puslinger, Gnomer og Alfer – fra 
smaabitte Væsner til lige udvoksne 
smukke Drenge og yndefulde Piger – 
slynger sig i rytmiske Dansebevægelser 
ud og ind mellem Skyggerne og Lyset.”

Forspillet er en rigtig Carl Nielsen-
godbid, hvor han på original vis skaber 
musik i folketone, uden at det lyder 
klichéfyldt. Anmelderne i 1906 var 
glade for musikken, men ikke for Holger 
Drachmanns tekst, så skuespillet blev 
hurtigt taget af plakaten. Desværre 
røg Carl Nielsens musik ud i glemslen i 
samme omgang, og først de senere år 
har man igen fået ørerne op for den.

Rune Glerup: 
Om Lys og Lethed

Rune Glerup er en af nutidens mest 
markante danske komponister og 
trådte allerede i en ung alder frem med 
sin egensindige, præcise og stærke 
musik. I aften uropføres hans nye 
violinkoncert med titlen Om Lys og 
Lethed. Den er komponeret specielt 
til den tyske violinist Isabelle Faust, 
som i 2018 stiftede bekendtskab med 
Rune Glerup og hans værker. Omvendt 
blev Glerup meget inspireret af at 
høre Isabelle Faust spille Beethovens 
Violinkoncert.

”Min violinkoncert ville aldrig være 
blevet skrevet, hvis jeg ikke havde 
mødt Isabelle Faust”, fortæller Rune 
Glerup. ”På et tidspunkt, hvor jeg i 
flere måneder ikke havde skrevet en 
eneste tone, og tvivlede på, om jeg 
nogensinde ville komme til det igen, 
var hendes interesse og energi årsag 
til ny inspiration. Mindst lige så vigtig 
var hendes særlige måde at spille – 
med hjerne, hjerte og en sjælden, sart 

Nielsen, Glerup
& Sibelius
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følsomhed. Hendes personlighed og 
musikerskab slog en streng an i mig 
og i min musik, som gav mine tanker 
retning.”

Rune Glerup er i dag 40 år og står 
måske ved et kunstnerisk vendepunkt. 
Violinkoncerten bevæger sig væk 
fra hans hidtidige abstrakte arbejde 
med musikkens materialer. I stedet 
hører man billedrige satser om et 
følsomt barndomsland med mursejlere 
på himlen, verdensfjerne stunder 
og aftenfred, beskrevet med en 
orkestrering, der vitterlig er lys og let. 
Rune Glerup forklarer:

”Violinkoncerten markerer en ændring 
i min musik mod et mere enkelt og let 
udtryk. Et udtryk, som rummer løsrevne 
glimt fra min barndoms uendelige 
somre ved Vesterhavet. Fugle, højt og 
langsomt på en blå himmel, og aftenen, 
som stille sænker sig. Det særlige 
lys, de fjerne lyde. Men også verdens 
forvirring, gentagelser og blindgyder. 
Et udtryk der i højere grad end i min 
tidligere musik handler Om Lys og 
Lethed.”   

Jean Sibelius: 
Symfoni nr. 6

Sibelius’ 6. symfoni fra 1923 er nok den 
af hans syv symfonier, som er mindst 
kendt, og det er måske også den, det 
er sværest at få greb om. Musikken 
er holdt i et uudgrundeligt sprog af 
flygtige nuancer og underdrivelser. 
Ved uropførelsen kom det helt bag på 
Sibelius’ hengivne publikum, at hans 
heroiske 5. symfoni blev efterfulgt af 
noget så indadvendt og sart. 

Orkestreringen i Symfoni nr. 6 er lys, 
næsten gennemsigtig, præget af høje 
strygere og træblæsere. Meget af 
musikken befinder sig hverken i dur 
eller i mol, men i den gamle doriske 
kirketoneart. Det får symfonien til at 
virke en lille smule uvirkelig og uden 
jordforbindelse. 

Kirketonearter var noget, man 
brugte i renæssancens musik, og 
Sibelius studerede den gamle musik 
af Palestrina med stor interesse. 
Renæssancemusikkens strenge regler 
for lineære bevægelser smitter af på 
symfonien, der går trin for trin op og 
ned ad skalaerne, og man hører også 
en form for ’vekselsang’, der minder om 
kirkemusik fra renæssancen.  

Der er fire satser i symfonien, men de 
traditionelle kontraster mellem dem 
er delvist opløst af de lyse vandfarver. 
Temaerne er reduceret til korte 
motiver, og Sibelius undlader at banke 

FOTO: CAROLINE BITTENCOURT
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hegnspæle og hjørneflag i satserne 
som markering af deres forløb. Det er 
magisk musik udenfor kategori. 

Måske skal man simpelthen bare følge 
sansende med, når symfonien udvikler 
sig organisk gennem bevægelse og 
stilstand, spænding og afspænding. 
Sibelius brugte selv et smukt billede 
på de fine nuancer: ”6. symfoni får mig 
altid til at tænke på duften af vinterens 
første sne”.

Jean Sibelius: 
Symfoni nr. 7

I sin 7. symfoni nåede Sibelius frem 
til sit ideal om en symfoni, hvor alt er 
forenet i én sammenhæng. En symfoni, 
forvandlet til noget andet end en 
symfoni! Efter dette fuldendte værk 
kunne han ikke komme videre, og trods 
mange års forsøg på at skrive endnu 
en symfoni, blev det aldrig til noget. 
Symfoni nr. 7 måtte i hele sin natur blive 
hans sidste.

Symfonien er Sibelius’ korteste og varer 
kun 20 minutter. Den er i den åbne, 
neutrale toneart C-dur og begynder 
tilsyneladende positivt: en C-dur skala, 
der trinvist vandrer opad mod lyset. 
Men et mørke viser sig allerede her, 
hvor den opadstigende durskala ender 
i grum molakkord. Det er symfoniens 
grundpræmis: modsætningen mellem 
håbet i dur og tvivlen i mol. Denne 
indre kamp får den rolige musik til 
at balancere hårfint mellem lykke og 
tungsind.

Tre gange i løbet af symfonien hører 
man med fantastisk virkning en 
trombone spille en enkel hymne. Hver 
gang temaet kommer, konsoliderer det 
en stemning, hvorefter Sibelius går 
endnu en runde igennem symfoniens 
’svingdør’ for at betragte musikken 
igen – og når hver gang frem til en ny 
konklusion.

Det første signal fra trombonen er 
gysende smukt og ædelt. Musikken er 
i en ophøjet tilstand af visdom. Anden 
gang trombonen høres, har symfonien 
flyttet sig til urolige og ængstelige 
omgivelser, og temaet har svært ved at 
få plads. Tredje gang sætter trombonen 
ind efter et rastløst afsnit og beroliger 
med sit åndfulde budskab. Den river 
alle strygerne med sig i en ekstatisk 
stræben.

Men her får symfonien ikke lov til at 
ende. Sibelius tilføjer en epilog, der 
trækker musikken ned i tvivlen. Trods 
sin fredsommelighed er det en tragisk 
afslutning, der klynger sig til det håb, 
der jo havde vist sig undervejs. Desto 
værre er skuffelsens erkendelse. I det 
fjerne høres trombonen en sidste gang, 
og denne gang lyder den halvkvalt. 
Sibelius citerer et glimt af sin egen 
Valse triste, inden symfonien slutter i 
en tilkæmpet C-dur treklang – og aldrig 
har denne lyse akkord haft så uforløst 
en klang.

Jens Cornelius
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Violin 1
Soo-Jin Hong
Abel Puustinen
Bartosz Skibinski
Elna Carr
Jan Leif Rohard
Johannes Søe Hansen
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
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

Violin 2
Teresa La Cour
Gunvor Sihm
Bodil Kuhlmann
Line Marie Most
Erik-Theodor Danciu
Anne Marie Kjærulff
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Christian Ellegaard
Benedikte Pontoppidan Thyssen
Ida Balslev
Vladimir Yosifov
Amalie Kjældgaard Kristensen

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

Alexander Butz
Magda Stevensson
Benedikte Artved
Eva Katrine Dalsgaard
Alva Maria Linnea Rasmussen

Cello
Henrik Dam Thomsen
Soo-Kyung Hong
Johan Krarup
Louisa Schwab
Richard Krug
Cansin Kara
Jacob La Cour
Marie Louise Lind

Bas
Joel Gonzalez
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Nicholas Franco
Thoralf Strandli Pedersen
Mathilde Qvist

Fløjte
Ulla Miilmann
Anna Nykvist
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann

Klarinet
Pedro Franco Lopez
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen
Britta Cortabarria 

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

Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Brian Bindner

Tuba
Thomas Andre Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher

Tangentinstrument
Per Salo

Slagtøj
Laurids Hvidtfeldt Madsen

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



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

 

 NY STÆRK SÆSON MED  

DR SYMFONI 
ORKESTRET 
 & CHEFDIRIGENT FABIO LUISI

2022-23 
 

Læs mere på drkoncerthuset.dk
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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

Produktionsledere — Jakob Helmer Mørck, Anne Dueholm Jakobsen 

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


