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DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Fabio Luisi
Dirigent

Ulla Miilmann
Fløjte

Torsdag 24. november 2022 kl. 19.30
Fredag 25. november 2022 kl. 19.30

MØD MUSIKKEN
Torsdagskoncerten sendes direkte i

kl. 18.30 i koncertsalen

P2 Koncerten, genudsendes søndag

v. Celine Haastrup

kl. 12.15 og kan også høres i DR LYD.
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Program
Bechara El-Khoury (f. 1957)
Fløjtekoncert nr. 2, Nordic Dreams, op. 113 (2021-22, uropførelse)
I – Andante
II – Poetico
III – Drammatico
ca. 25’

Pause (30’) ca. kl. 20.05

Anton Bruckner (1824-96)
Symfoni nr. 9, d-mol (1896)
I – Feierlich, Misterioso
II – Scherzo
III – Adagio
ca. 63´

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
Pssst… Ved at hoste lydløst medvirker du også til at give den bedste lydoplevelse for både publikum og radiolyttere
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Fabio Luisi
& Ulla Miilmann

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN

Siden 2016 har Fabio Luisi været
DR Symfoniorkestrets chefdirigent. Han
er født i Genova i 1959 og er uddannet
pianist og dirigent. Luisi er et verdensnavn, og han deler sin karriere mellem
flere stillinger, som han med sin utrolige
flid og selvdisciplin magter at overkomme: Han er også chefdirigent for Dallas
Symfoniorkester i USA, og er desuden
netop tiltrådt som chefdirigent for NHK
Symfoniorkestret i Tokyo. Men Luisi
har også forlænget sin kontrakt med
DR Symfoniorkestret frem til 2026.
”Det handler om god kemi og om, at vi
forstår hinanden musikalsk”, siger Fabio
Luisi om sit arbejde med DR Symfoniorkestret.
Sammen med orkestret er han i færd
med at udgive alle Carl Nielsens symfonier og solokoncerter for pladeselskabet Deutsche Grammophon.

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN

Ulla Miilmann er DR Symfoniorkestrets
1. solofløjtenist – en post, som hun har
haft siden 1994, hvor hun i en alder af
bare 22 år konkurrerede sig til denne
fremtrædende stilling.
Med orkestret har hun indspillet Ole
Schmidts fløjtekoncert, der blev nomineret til en amerikansk Grammy, og til
næste år udkommer hendes nye indspilning af Carl Nielsens fløjtekoncert,
dirigeret af Fabio Luisi. ”Ulla Miilmann
er en meget stor musiker”, siger Luisi.
”Hun har en magnetisk personlighed og
er en af orkestrets stjerner.”
I 2017 modtog hun en af Danmarks
største musikpriser, Carl Nielsen og
Anne Marie Carl-Nielsens Legat, for sit
”instrumentale overskud og kunstneriske format og altid originale musikerskab”.
Ulla Miilmann er også lektor ved Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor hun uddanner nye generationer af fløjtenister på topniveau.
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DR Symfoniorkestret
store orkesterformat. Denne sæson
byder på uropførelser og førsteopførelser af bl.a. Rune Glerup, Line Tjørnhøj,
Bechara El-Khoury, Li-Ying Wu og Hans
Abrahamsen, alle bestilt af DR Symfoniorkestret. Samtidig favner orkestret
hele det rige, symfoniske repertoire
fra forskellige klassiske og romantiske
traditioner op til vores egen tid.
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.

Som medieorkester spiller DR Symfoniorkestret 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.

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.
DR Symfoniorkestret

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 komponisterne mulighed for at skrive i det
LUISI & BRUCKNERS 9.

& Deutsche Grammophon
– DR Symfoniorkestret og Fabio Luisi indspiller
alle Carl Nielsens symfonier og solokoncerter
for pladeselskabet Deutsche Grammophon.
– Første album udkom digitalt i oktober, og
serien fortsætter med en ny udgivelse hver
anden måned frem til sommeren 2023.
– I april 2023 udkommer et fysisk cd-sæt med
alle seks symfonier i anledning af koncertserien Nielsen, Nielsen, Nielsen! i DR Koncerthuset
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El-Khoury
& Bruckner
Bechara El-Khoury:
Nordic Dreams
I aften kan man høre uropførelsen af en
ny fløjtekoncert, komponeret specielt
til Ulla Miilmann, DR Symfoniorkestrets
1. solofløjtenist. Bag værket står den
fransk-libanesiske komponist Bechara
El-Khoury, født 1957, og det er Ulla
Miilmann selv, der har ønsket at bestille
et værk fra netop denne komponist.
Bechara El-Khoury er en meget flittig
og frodig kunstner, der allerede som
teenager i Libanon skrev op mod 100
værker og udgav flere digtsamlinger,
mens han også var aktiv som pianist
og dirigent. I 1979 flyttede han til Paris
for at færdiggøre sine studier. Siden har
han boet i Frankrig og har komponeret
en lang række værker med særlig vægt
på instrumental- og orkestermusik.
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El-Khoury er ikke et kendt navn i dansk
musikliv, men internationalt er hans
musik opført i utallige lande, og verdensberømte musikere som violinisten
Shlomo Mintz og fløjtenisten Emmanuel
Pahud har bestilt musik af ham. ElKhourys værker er ofte meget udtryksfulde og øser rundhåndet af hans
direkte, følelsesstærke udtryk. ”Hans
musik rummer det menneskelige følelsesliv med stor intensitet. Den taler
til os alle”, siger aftenens solist, Ulla
Miilmann.
Nordic Dreams (Nordiske drømme) er
Bechara El-Khourys Fløjtekoncert nr.
2, og værktitlen er vigtig. El-Khoury
bruger gerne atmosfærefulde stikord
til sin stemningsrige musik og er ikke
bange for at sætte et billede op, som
man kan opleve musikken gennem. Og
Nordic Dreams er en ganske konkret
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titel: ”Dette er nordiske drømme, men
i perspektivet fra en komponist, der
har rødder i Orienten og er opvokset i
Europa”, fortæller han.
Bechara El-Khoury arbejder i Nordic
Dreams fornyende med de klassiske
traditioner. Musikken er i tre satser i
rækkefølgen hurtig, langsom, hurtig –
en model, der har været brugt i flere
hundrede år. Førstesatsen begynder
drømmende og udvikler sig til at blive
værkets mest sammensatte del, mens
andensatsen er et stilfærdigt, poetisk
intermezzo. Tredje sats, der er udadvendt og energisk, slutter med en solokadence for fløjtenisten. Og til allersidst
vender åbningsmotivet tilbage, så
ringen bliver smukt sluttet.
Under arbejdet med fløjtekoncerten
har Bechara El-Khoury været i løbende
kontakt med Ulla Miilmann, og han har
også lyttet til hendes mange fremragende indspilninger for at gøre
Nordic Dreams til ’hendes’ værk.
”Fløjtevirtuosen Ulla Miilmann har
inspireret mig meget, og musikken er
en slags reflektion over denne store
musikers personlighed! Som et spejl,
der reflekterer lyset fra et hjerte, vendt
mod andre mennesker”, fortæller han.
Og musikkens drøm er nærmest altomfattende, siger han: ”Koncerten er fyldt
af poesi om en bedre verden, fuld af
kærlighed og universel fred…”
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Anton Bruckner:
Symfoni nr. 9
Anton Bruckners 9. symfoni blev aldrig
færdig. Den gamle komponists kræfter
var ved at forsvinde, og han kunne
kun drømme sig til den fuldendelse af
symfonien, han forestillede sig. Det
mærkelige er, at hans ufuldendte
symfoni i tre satser alligevel blev et
utroligt storladent og helstøbt kunstværk. En symfoni, hvis uforudsete afslutning fungerer gribende smukt, og
samtidig symboliserer tærsklen mellem
to verdener.
Opgaven med symfonien havde fra
begyndelsen været meget ambitiøs.
De tre satser er enorme, og selv uden
den manglende fjerdesats varer værket
en fuld time. Det er både symfoniens
dimensioner og dens musikalske sprog,
der ligger bag denne udvidelse. Førstesatsen er et godt eksempel: I en mere
’normal’ symfoni ville satsen være bygget op omkring to temaer, men her er
der hele tre grupper af temaer, der giver
musikken proteiner til at vokse til enorm
størrelse. At sætte så stor en skude
i søen kræver et totalt overblik – og
geniale evner for at komponere musik.
Et andet eksempel hører man i 3. sats,
hvis indledningstema begynder med
det mest utænkelige interval af alle,
den lille none, der som indledning på
et tema virker overspændt, næsten
naturstridigt. Senere i satsen stabler
Bruckner tonerne op til akkorder, der er
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så komplekse, at det når bristepunktet
for, hvad musikteorien kan rumme.
Klimakset er en dissonerende akkord,
sammensat af ni forskellige toner, der
får lov til at stå som et flammende
spørgsmålstegn om den ukendte
fremtid, musikken grubler over.
Symfonien leder os mod musikkens
grænser, og på mere end én måde er
det altså her, Bruckners verden ender.
At symfonien samtidig beskriver et
helt liv med musik, viser Bruckner ved
at citere flere af sine tidligere værker
undervejs. Det giver symfonien karakter
af testamente eller ’opsummering’.
Bruckner sender også en sidste hilsen
til sit afdøde idol Wagner ved at supplere orkestret med fire af de såkaldte
Wagner-tubaer, en mellemting af et
horn og en tuba, som Bruckner også
havde anvendt i sin 7. symfoni, skrevet
til minde om Wagner.
Bruckner følte samtidig et helt personligt pres fra den klassiske arv. Han
syntes, at det var umuligt at leve op
til Beethovens mægtige og grænseoverskridende Symfoni nr. 9 – en
symfoni, man i 1800-tallet ikke mente
kunne overgås. Løsningen blev at gå
forbilledet i møde: Ligesom Beethovens
9. symfoni er Bruckners 9. symfoni i
tonearten d-mol, og begge symfonier
begynder på magisk vis som ud af intet
med en mystisk skabelse af verden.
Begge symfonier har den hurtige sats,
Scherzo’en, placeret som nr. to i sats8

rækkefølgen, og begge symfonier
indeholder en meget lang og langsom
tredjesats af overjordisk skønhed.
Bruckner tilegnede symfonien til
”Den kære Gud”, og deri ligger både
tanken om at musikken rummer en
slags trosbekendelse og at den er en
taksigelse for det liv, som snart ville
være forbi.
Da Bruckner anede, at han ikke kunne
fuldende den planlagte 4. sats – han
nåede at skrive 181 takter – foreslog
han, at man i stedet kunne opføre
hans kirkelige korværk Te Deum som
finale. En kombination, der passer
til opfattelsen af symfonien som en
taksigelse. Men korfinalen var en lappeløsning, der stort set aldrig anvendes.
I stedet plejer man, som chefdirigent
Fabio Luisi også gør det i aften, at opføre Bruckners 9. symfoni i ufuldendt
form ved at stoppe efter den højtidelige
tredje sats. Det er en gribende afsked
og den mest passende ’ufuldendte’
slutning, man kan tænke sig.
Jens Cornelius
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Torsdagskoncerten
på P2 & i DR LYD

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN

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.
FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL

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.

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL

Hør Torsdagskoncerten direkte i P2 Koncerten

Du kan også finde koncerter med

eller når det passer dig i DR LYD

DR Symfoniorkestret på DRTV
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DR Symfoniorkestret
Violin 1
Kristian Scharff Fogh
Soo-Jin Hong
Astrid Christensen
Christina Åstrand
Katrine Reinhold Bundgaard
Bartosz Skibinski
Stine Hasbirk Brandt
Elna Carr
Alexander Butz
Jan Leif Rohard
Magda Stevensson
Johannes Søe Hansen
Benedikte Artved
Anders Fog-Nielsen
Eva Katrine Dalsgaard
Helle Hanskov Palm
Sara Wallin
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff
Cello
Sabine Bretschneider-Jochumsen Henrik Dam Thomsen
Sophia Bæk
Soo-Kyung Hong
Trine Yang Møller
Peter Morrison
Runi Bæk
Carsten Tagmose
Patricia Mia Andersen
Birgitte Øland
Anja Zelianodjevo
Chul-Geun Park
Kern Westerberg
Marie Louise Lind
Peter Andreas Nielsen
Marta Gudmundsdottir
Borbála Brezovszky
Tobias van der Pals
Oskar Friis-Hansen
Violin 2
Gunvor Sihm
Kontrabas
Teresa La Cour
Joel Gonzalez
Djumash Poulsen
Einars Everss
Bodil Kuhlmann
Ditlev Damkjær
Julie Meile
Gerrit H. Mylius
Marianne Bindel
Mads Lundahl Kristensen
Erik-Theodor Danciu
Nicholas Franco
Andrea Rebekka Alsted
Thoralf Strandli Pedersen
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Mathilde Qvist
Christian Ellegaard
Benedikte Pontoppidan Thyssen Fløjte
Ida Balslev
Anna Nykvist
Vladimir Yosifov
Mikael Beier
Austin Lee Hansen
Russell Satoshi Itani
Bratsch
Michael Andreas Grolid
Dmitri Golovanov
Kei Tojo
Gunnar Lychou

Obo
Eva Steinaa
Kristine Vestergaard
Ulrich Trier Ortmann

Klarinet
Johnny Teyssier
Klaus Tönshoff
Søren Elbo
Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson
Britta Cortabarria
Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Aurora Sæterhaug Bye
Dominika Piwkowska
Oskar Lejonclou
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
Anna Nygård Lingdell
Jan Lejonclou
Jeppe Solløs Rasmussen

M
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Trompet
Michael Frank Møller
László Molnár
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen
Oscar Fransson
Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Thomas Dahlkvist
Tuba
Thomas Andre Røisland
Pauker
Nicola Carrara

Med forbehold for ændringer. Se opdateret sanger- og musikerliste i foyeren på koncertdagen.
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DR SYMFONI
ORKESTRET
& CHEFDIRIGENT FABIO LUISI
2022-23
Læs mere på drkoncerthuset.dk
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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

Chef for DR Koncerthuset, Den Levende Musik og P2 — Kim Bohr
Chef for DR Symfoniorkestret udvikling og drift — Jakob Holtze
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Produktionstilrettelægger — Karen Skriver Zarganis
Produktionsledere — Morten Danvad, Anne Dueholm Jacobsen
Lydproducer — Bernhard Güttler
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Christian Rahbek Olsen, Niels Rinder
Tryk — Bording Danmark A/S
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