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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: Christina Åstrand

Kerem Hasan
Dirigent

Denis Kozhukhin
Klaver

Torsdag 27. oktober 2022 kl. 19.30
Fredag 28. oktober 2022 kl. 19.30

kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Esben Tange
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Program

Zóltan Kodály (1882-1967)
Danse fra Galánta  (1933)

        ca. 16’

Franz Liszt (1811-86)
Totentanz, parafrase over Dies Irae (1849)

        ca.16’

Pause (30’) ca. kl. 20.10

Anna Þorvaldsdóttir (f. 1977)
Metacosmos (2017) for orkester

         ca. 14´

Béla Bartók (1881-1945)
Træprinsen, balletsuite, opus 13 (1914-16/1932) 

I – Præludium
II – Prinsessen

III – Skoven
IV – Prinsens arbejdssang 

V – Bækken
   VI – Træprinsens dans

VII – Postludium        
        

  ca. 23´

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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Kerem Hasan
& Denis Kozhukhin

Den engelske dirigent Kerem Hasan er 
30 år, født i London, og har siden 2019 
været chefdirigent i Innsbruck for Tyrols 
Symfoniorkester. 

I 2017 vandt han Salzburg Festspillenes 
dirigentkonkurrence, og siden har hans 
karriere udviklet sig hurtigt. Han har 
allerede optrådt med så fremragende 
orkestre som London Symfoniorkester 
og Concertgebouw Orkestret fra 
Amsterdam, og i år har han dirigeret 
bl.a. Detroit Symfoniorkester, Minnesota 
Orkestret og Det Tyske Symfoniorkester 
i Berlin.

Kerem Hasan er også meget aktiv 
som operadirigent, dels på Tiroler 
Landestheater i Innsbruck, dels på de 
førende engelske operascener Covent 
Garden og Glyndebourne Festspillene.

Han dirigerede DR Symfoniorkestret 
første gang i 2018, og i aften er han 
efter flere irriterende corona-aflysninger 
endelig tilbage i Koncerthuset.

Pianisten Denis Kozhukhin er født 
1986 i den russiske storby Nisjnij 
Novgorod. Han kommer fra en 
musikerfamilie, men forlod Rusland som 
14-årig og flyttede alene til Spanien 
for at studere hos klaverpædagogen 
Dmitrij Bashkirov i Madrid. 

Som ung virtuos vandt han flere priser, 
heriblandt i 2010 førsteprisen ved 
Dronning Elisabeth Konkurrencen i 
Bruxelles, der blev et vendepunkt i hans 
liv. 

Denis Kozhukhin er i dag belgisk 
statsborger og har det meste af sin 
karriere i Vesteuropa og Nordamerika. 
Han optræder som solist med de 
førende symfoniorkestre, men sætter 
lige så højt at spille kammermusik og 
solokoncerter. Derfor har man også 
kunnet opleve Denis Kozhukhin i mindre 
koncertsale herhjemme, bl.a. ved 
Hindsgavl Festivalen og på Louisiana. 
I aften spiller han for første gang i 
Koncerthuset.

FOTO: MARCO BORGGREVE FOTO: MARCO BORGGREVE
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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 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 tyske pladeselskab Deutsche 
Grammophon, hvis første album 
udkommer digitalt den 14. oktober.

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. DR Symfoniorkestret 
samarbejder hver sæson med nu-
levende 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.

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 klassiske koncerter på 
radio, tv og internet, og millioner lytter 
med, når koncerterne transmitteres 
internationalt.

Ud over det klassiske repertoire har 
DR Symfoniorkestret i disse år stor 
succes med at spille soundtracks fra 
film og computerspil. Over 340 millioner 
seere har set videoer fra orkestrets 
soundtrack-koncerter på sociale medier, 
og DR Koncerthuset har en af Danmarks 
største YouTube-kanaler med godt 
700.000 faste følgere.
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Zóltan Kodály: 
Danse fra Galánta

Folkemusik har en energi og en overflod 
af melodier, som den klassiske musik 
kan have svært ved at hamle op med. 
Nogle gange lykkes det dog at fusio-
nere de to genrer! Den ungarske kom-
ponist Zóltan Kodály brugte mange år 
på at indsamle folkemelodier, som han 
anvendte i sine egne klassiske kompo-
sitioner. På den måde gav han den klas-
siske musik en gevaldig blodtransfusion 
af lokal ungarsk kolorit.

I 1890’erne voksede Kodály op i byen 
Galánta (der i dag ligger i Slovakiet), 
og det lokale roma-orkester gjorde et 
stærkt indtryk på ham. Hans orkester-
stykke Danse fra Galánta er en slags 
erindringspotpourri over de melodier 
og klange, han hørte som dreng. 

Det begynder ligesom et traditionelt 
stykke romamusik med en langsom og 
fri indledning. Efter en sej opspænding 
af rytmerne stiger tempoet, og stykket 
udvikler sig til en kæde af dansemelo-
dier, der går hurtigere og hurtigere mod 
slutningen.  

Kodály skrev stykket i 1933, da han 
havde på fornemmelsen, at den righol-
dige folkemusikkultur i Østeuropa var i 
fare for at uddø. I hvert fald forklarede 
han, at han havde bygget stykket på 
Galánta-romaernes melodier for at 
holde de gamle traditioner i live. Og det 
lykkedes. Selv om romaorkestret for-

svandt og den lille by blev lagt i ruiner 
få år senere under 2. Verdenskrig, lever 
mindet om begge dele videre i Kodálys 
originale og uimodståelige orkester-
stykke.

Franz Liszt: 
Totentanz  

Den mest virtuose og nyskabende 
pianist i historien – det var Franz Liszt 
fra Ungarn. Han skrev klaverværker i 
hundredvis, heriblandt Totentanz fra 
1849. Et drastisk stykke musik med 
et djævelsk temperament og desuden 
teknisk set langt forud for sin tid.

Stykket tager udgangspunkt i den 
katolske kirkehymne om dommedag, 
Dies Irae (dvs. Vredens dag). Det er en 
lille melodi, der virkelig bider sig fast i 
øret. Som troende katolik kendte Liszt 
temaet særdeles godt, og i Totentanz 
bruger han det som et makabert og 
horrorpræget skræksymbol: et billede 
på Døden, der dansende trækker os til 
graven en efter en.

Totentanz varer ca. et kvarter og er 
udformet som en række variationer 
over Dies Irae-temaet. Temaet bliver 
præsenteret straks i begyndelsen, spil-
let af de dybe blæseinstrumenter, mens 
klaveret akkompagnerer med grelle, 
dissonerende akkorder. Derefter følger 
variationsafsnittene uden ophold. Liszt 
fantaserer over Br-temaet, som han 
bruger både til svimlende pianistiske 
tonekaskader og til en indadvendt fuga. 

Kodály, Liszt 
& Þorvaldsdóttir
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De vildeste virkninger gemmer han til 
slutningen, så stykket kan ende med et 
brag. Liszt var en showmand med fuld 
kontrol over sin timing!

Men det mest overvældende er nok, 
hvor kreativt, Liszt bruger klaveret. 
Klaverstemmen er et højdepunkt 
af virtuositet, samtidig med at Liszt 
undersøger klaverets muligheder som 
’slagtøjsinstrument’. Derfor er døden 
nådesløs i Totentanz – her er ingen 
forsonende harpeklang til sidst, når 
kistelåget smækkes i.

Anna Þorvaldsdóttir: 
Metacosmos  

Blandt nutidens nordiske komponister 
er Anna Þorvaldsdóttir fra Island et af 
de absolut mest omtalte navne. Hun er 
født i 1977 og er kort sagt en af ver-
dens mest spændende komponister. 

I aften kan man for første gang i 
Danmark høre hendes orkesterstykke 
Metacosmos. Stykket blev uropført i 
2018 af New York Filharmonikerne og 
er siden blevet spillet af bl.a. Berliner 
Filharmonikerne.

Når man lytter til Þorvaldsdóttirs værker, 
er det svært at undslippe billederne af 
det islandske landskab og landets væl-
dige naturkræfter. Det rumler, skurrer og 
brøler i hendes musik, og man spejder 
forundret udover orkesterlandskabet for 
at forstå, hvordan Anna Þorvaldsdóttir 
kan fremtrylle så unikke klange. 

Anna Þorvaldsdóttir fortæller gerne om, 
hvad der har inspireret hende, men un-
derstreger, at musikken ikke beskriver 
det, der har været hendes inspiration. 
”Når jeg bliver inspireret af noget, er 
det fordi det er musikalsk interessant”, 
forklarer hun. ”Det drejer sig som regel 
om muligheden for at arbejde med 
strukturer, proportioner og flow. Om 
balanceforholdet mellem detaljer og 
den overordnede form, og hvordan per-
spektivet mellem de to kan ændres.” 

Metacosmos udspringer af tanken om 
et sort hul. Et kosmos indeni kosmos. 
”Metacosmos er et billede på at falde 
ned i det ukendte – hvor endeløse, 
modstridende kræfter forbinder sig 
med hinanden, udvider sig, trækker 
sig sammen og kæmper om overtaget, 
mens du trækkes ind i en kraft, du ikke 
kan styre”, fortæller Anna Þorvaldsdóttir.

FOTO: SAGA SIGURÐARDÓTTIR 
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Béla Bartók: 
Træprinsen 

Den ungarske komponist Béla Bartók  
fortæller et eventyr i sit orkesterværk 
Træprinsen, og han gør det på en måde, 
der må kaldes ren orkestertrolddom. 

Træprinsen er egentlig en ballet, som 
Bartók  komponerede under 1. Vedens-
krig. I 1932 bearbejdede han musikken 
til en kortere koncertversion, og det er 
den udgave, vi får at høre i aften. 

Det begynder med et magisk forspil, 
som fører os ind i en eventyrverden. Her 
får vi et glimt af en smuk prinsesse på 
sit slot. En prins forelsker sig på afstand 
i hende, men en ond fe tryller en bæk 
og en skov frem som forhindring mel-
lem dem. 

For at lokke prinsessen ud af slottet, 
snitter prinsen en kunstig udgave af sig 
selv. En træfigur, pyntet med kappe og 
krone. Da prinsessen får øje på træprin-
sen, kommer hun frem og begynder 
endda at danse med den. Feen tryller 
træprinsen til live – og prinsessen stik-
ker af med ham. 

Den rigtig prins er fortvivlet. Feen vil 
gerne have ham for sig selv, men af ren 
medlidenhed tryller hun derfor træprin-
sen tilbage til det, den var: en dukke af 
træ.

I denne eventyrmusik overgår Bartók 
sig selv. Han udvider orkestret med 

bl.a. to harper, ekstra slagtøjsspillere og 
også saxofoner. Undervejs leger han 
med forskellige musikalske symboler, 
f.eks. lader han træprinsen danse en 
grov bondedans med prinsessen – en 
ægte prins ville kunne danse bedre og 
finere end det!  

Som eventyr er Træprinsen beslægtet 
med H.C. Andersens Nattergalen. 
Forfatteren Béla Balázs forklarede: 
”Træprinsen symboliserer et kunstværk, 
der efterlader kunstneren selv tom og 
fattig. Det er en velkendt tragedie, at et 
kunstværk bliver sin skabers rival, og 
at en kvinde foretrækker digtet fremfor 
digteren, maleriet frem for maleren.”

Jens Cornelius
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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
Christina Åstrand 
Bartosz Skibinski
Elna Carr
Jan Leif Rohard 
Johannes Søe Hansen 
Anders Fog-Nielsen 
Helle Hanskov Palm 
Sarah Jillian McClelland 
Sophia Bæk 
Trine Yang Møller 
Patricia Mia Andersen 
Kern Westerberg 
Peter Andreas Nielsen 
Alexander Brian Chiu 
Borbála Brezovszky 
Violetta Varo 

Violin 2
Teresa La Cour 
Djumash Poulsen
Bodil Kuhlmann 
Julie Meile
Line Marie Most 
Marianne Bindel 
Morten Kjær Dulong 
Andrea Rebekka Alsted 
Christian Ellegaard 
Benedikte Pontoppidan Thyssen 
Ida Balslev 
Thera Ortved 
Cassandra Juul 

Bratsch 
Michael Andreas Grolid 
Dmitri Golovanov 
Kristian Scharff Fogh 
Astrid Christensen 
Katrine Reinhold Bundgaard 
Lilion Anne Soren 
Stine Hasbirk Brandt 
Alexander Butz 
Magda Stevensson 
Benedikte Artved 

Eva Katrine Dalsgaard 
Alva Maria Linnea Rasmussen 

Cello 
Cansin Kara 
Peter Morrison 
Carsten Tagmose 
Birgitte Øland 
Louisa Schwab 
Richard Krug 
Chul-Geun Park 
Jacob La Cour 
Marie Louise Lind 
Léa Sol 
Samuel Künstler 

Kontrabas 
Joel Gonzalez 
Henrik Schou Kristensen 
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

Obo 
Eva Steinaa 
Kristine Vestergaard 
Ulrich Trier Ortmann 
Sven Buller 

Klarinet
Johnny Teyssier 
Pedro Franco Lopez 
Klaus Tönshoff 
Søren Elbo 

Saxofon 
Jeanette Balland 
Henriette Jensen 

Fagot
Audun Halvorsen 
Embrik Snerte 
Harald Tørning Svendsen 
Britta Cortabarria 
Dorte Bennike 

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

Trompet 
Michael Frank Møller 
László Molnár 
Karl Husum 
Andreas Jul Nielsen
Rikke Kleppa 
Kasper Toftgaard Knudsen 

Basun 
Lars Ragnar Karlin 
Marek Adam Stolarczyk 
Jakob Sandberg

Tuba
Thomas Andre Røisland 
Christian Bay 

Harpe 
Zachary James Hatcher 
Tanne Harder 

Tasteinstrumenter 
Per Salo 
Rikke Sandberg

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

Slagtøj
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Laurids Hvidtfeldt Madsen
Lars Vestergaard Larsen
Søren Rønløv Nielsen

Pauker
René Felix Mathiesen

Traditionen tro inviterer DR Symfoniorkestret til den festlige  
Nytårsgalla på årets sidste dage. Orkestret er i festhumør og byder  
på klassiske nytårsmelodier, musikalske overraskelser og ikke  
mindst bobler, kanapéer og kransekage.

 

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk

 30. & 31. DEC

NYTÅRSGALLA  
 DIRIGENT: OTTO TAUSK
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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, Morten Danvad

Lydproducer — Morten Mogensen

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


