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Det Svenske Kammerorkester
Koncertmester: Katarina Andreasson

Martin Fröst 
Dirigent & klarinet

Lucas Debargue
Klaver

Ann Hallenberg
Sopran

Torsdag 9. februar 2023 kl. 19.30

Torsdagskoncerten sendes direkte i 

P2 Koncerten, genudsendes søndag 

kl. 12.15 og kan også høres i DR LYD.

MØD MUSIKKEN
kl. 18.30 i koncertsalen 

v. Mathias Hammer
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Program

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-91)

Symfoni nr. 41, C-dur, KV 551, Jupiter (1788)

I – Allegro vivace
II – Andante cantabile

        ca. 19’

Klaverkoncert nr. 25, C-dur, KV 503 (1786)

I – Allegro maestoso
II – Andante

III – Allegretto

        ca. 31´

Pause (30’) ca. kl. 20.20

Deh, per questo istante solo 
Parto parto, ma tu ben mio

Arier fra 2. akt af La clemenza di Tito, KV 621 (1791)

        ca. 12´

Symfoni nr. 41, C-dur, KV 551, Jupiter 
III – Menuetto: Allegretto - Trio

IV – Molto Allegro

        ca. 13’
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Det Svenske Kammerorkester er 
grundlagt i 1995 og består af 39 
musikere. Orkestret har hjemme i 
Örebro, og chefdirigent er Martin Fröst, 
der overtog posten efter Thomas 
Dausgaard i 2019. 

Under Frösts ledelse er orkestret i gang 
med et fireårigt Mozart-projekt for 
Sony Classical, The Mozart Journey, der 
fokuserer på det repertoire, som Mozart 
opførte på sine rejser rundt om i Europa. 
Tidligere har orkestret lavet højt roste 
indspilninger af de samlede symfonier 
af Beethoven, Schubert, Schumann og 
Brahms. 

Det Svenske Kammerorkester arbejder 
meget med koncertformen, og sidste 
år afholdt orkestret for første gang en 
Fröst Festival, hvor orkestermusikerne 
og dirigenten også træder frem som 
solospiller. Den igangværende Europa-
turné bliver i øvrigt gennemført ’grønt’ 
med togtransport i stedet for fly.  

Den svenske klarinettist og dirigent 
Martin Fröst har siden 2019 været 
chefdirigent for Det Svenske Kammer-
orkester. Fröst er berømt for sit kreative 
arbejde med at udvide musikkens 
grænser. Han optræder både som solist, 
dirigent og kammermusiker, og han har 
udviklet sceniske forestillinger, hvor han 
også arbejder med dans, kostumer og 
multimedier. I 2014 modtog han Léonie 
Sonnings Musikpris her i Koncerthuset 
og blev af priskomitéen rost som ”en 
af vor tids mest visionære musikalske 
kunstnere”.
 
Som gæstedirigent skal Martin Fröst 
senere i år dirigere Sveriges Radio-
symfoniorkester, og som solist er han 
i denne sæson Artist in Residence 
(huskunstner) hos Concertgebouw 
Orkestret i Amsterdam. 

Han har indspillet en række højt roste 
albums, senest Night Passages, hvor 
han kreativt blander klassisk, jazz og 
folkemusik.

Det Svenske Kammerorkester
& Martin Fröst

FOTO: NIKOLAJ LUND FOTO: MATS BÄCKER
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Lucas Debargue er 32 år og fra 
Frankrig. Han er en alsidig kunstnerisk 
begavelse, der udover at være pianist 
også er komponist – og i øvrigt var 
litteraturstuderende, inden han beslut-
tede sig for at give musikken al sin 
opmærksomhed. 

Han skabte første gang opmærksomhed 
ved Tjajkovskij Klaverkonkurrencen i 
Moskva 2015, hvor han splittede juryen 
med sine personlige fortolkninger. 
Han endte med at blive tildelt 4. pris 
samt de russiske musikanmelderes 
specialpris for ”sit utrolige talent, sin 
kunstneriske vision og kreative frihed”.
 
Siden har Lucas Debargue med sin 
kunstneriske integritet bevist, at det 
ikke nytter at sætte etiketter på ham. 
Han optræder verden over, både som 
solist og kammermusiker. Et særligt 
tæt forhold har han til ensemblet 
Kremerata Baltica, til hvem han også 
har komponeret flere værker.

Den svenske mezzosopran Ann 
Hallenberg har gennem sin flotte kar-
riere optrådt på alle verdens førende 
operascener, bl.a. La Scala i Milano 
og Berlins Statsopera, og hun har 
sunget ved de største festivaler som 
Salzburg Festspillene og The Proms i 
London. Hendes speciale er opera fra 
1700-tallet – fra Vivaldi til Mozart – 
men hendes repertoire omfatter også 
1800-tals operaer af bl.a. Rossini og 
franske romantiske komponister. 

Hun har optrådt sammen med nogle 
af verdens førende dirigenter indenfor 
historisk opførelsespraksis, bl.a. John 
Eliot Gardiner og Nikolaus Harnoncourt 
og også med topdirigenter fra den 
traditionelle klassiske verden som 
Riccardo Muti og Antonio Pappano.

Ann Hallenberg har indspillet hele 
45 albums, senest Glucks opera 
Demofoonte, og to af hendes solo-
albums har vundet International Opera 
Awards i London.

Lucas Debargue
& Ann Hallenberg

FOTO: XIOMARA BENDER FOTO: ÖRJAN JAKOBSSON
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Mozart tilbragt en stor del af sit korte 
liv på farten. Lige fra han var dreng 
og til sin død som 35-årig rejste han 
rundt som turnerende musiker, især i 
Østrig, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig og 
Italien, hvor han optrådte som pianist 
og opførte sine egne orkesterværker og 
operaer.

Det Svenske Kammerorkester er i disse 
år i gang med et projekt, de kalder The 
Mozart Journey (Mozartrejsen), hvor de 
går i Mozarts fodspor og opfører hans 
værker på en måde, der minder om de 
turnékoncerter, Mozart selv gav.

Symfoni nr. 41
Mozarts sidste symfoni, Nr. 41, Jupiter-
symfonien fra 1788, er ikke bare et 
slutværk, men et højdepunkt. Symfonien 
er fuldstændig pakket med indfald og 
genialiteter, som ingen anden kompo-
nist kunne have skabt. Samtidig er 
musikken håndteret med den mest 
overlegne elegance – det virker så klart, 
men er gjort med den største kunst.

I Jupiter-symfonien leger Mozart med 
musikkens enkeltdele. Allerede i de 
allerførste takter skifter han brat mellem 
to motiver: en pompøs fanfare og en 
indsmigrende strygerfigur. Lidt efter 
kommer satsens sidetema, der er ret så 
flirtende, men flirten afbrydes i utide, 
og vi ledes tilbage til begyndelsens 
pompøse stil. Den slags bratte skift 
gør satsen til en opvisning i, hvor 
langt datidens formaliserede musikstil 
kan strækkes – mens vi som lyttere 

samtidig synes, at vi bliver strøget med 
hårene. 

Symfonien er Mozarts længste og også 
hans mest komplekse. Andensatsen 
bliver ved med at åbne sig mod nye 
dybder, efterhånden som den udvikler 
sig, men det er især den brillante 
finale, der får symfonien til at leve op til 
navnet på den øverste gud i romersk 
mytologi, Jupiter. Indenfor rammerne 
af en kvik sidstesats – hvad publikum 
dengang forventede – udfolder Mozart 
en suveræn kontrapunktisk leg med 
de forskellige motiver. Det er som om, 
det er selve musikkens strømførende 
magi, han fejrer: det ubegrænsede liv i 
musikkens verden, der opløfter os alle. 

I aftenens opførelse bliver symfonien 
delt i to halvdele. Først spilles 1. og 2. 
sats, og som afslutning på koncerten 
kommer 3. og 4. sats. På Mozarts tid 
var det faktisk ret almindeligt at splitte 
en symfoni op på den måde. Siden har 
man jo fået det syn på klassisk musik, 
at intet må afbryde satserne (heller ikke 
bifald!), men på Mozarts tid havde man 
et meget pragmatisk syn på sagen. 

Det Svenske Kammerorkester og 
dirigenten Martin Fröst har lyst til at 
afprøve den gamle opførelsesform, og 
derfor bliver fortidens gamle traditioner 
faktisk nye, fordi vi i mellemtiden har 
fået et andet syn på hvordan symfonisk 
musik bør opføres.

Mozart 
på farten
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Klaverkoncert nr. 25
Mozarts Klaverkoncert nr. 25 fra 1786 
afsluttede en fase, hvor han arbejdede 
med klaverkoncerter som aldrig før. På 
to år skrev han 12 klaverkoncerter! Han 
var grebet af en raptus, og det samme 
var hans publikum i Wien, der havde 
en umættelig lyst efter nye klaver-
koncerter. 

Som den sidste af klaverkoncerterne 
i den fase blev nr. 25 samtidig den 
længste. Omfanget er bredt, og 
orkesterindledningen er statelig og 
majestætisk. Mozart udfolder orkestret 
i al sin glans, fuldt besat med trompeter 
og pauker. Tonearten er ligesom i 
Jupiter-symfonien C-dur, en åben og 
’hvid’ toneart, som passer til det store 
lærred, Mozart maler på. 

Et nøgleord i denne klaverkoncert er 
balance. Musikkens modsætninger 
udgør en fuldendt dualisme. Der er 
ligevægt mellem formalitet og frihed, 
mellem spænding og afslapning, 
mellem en fast hånd og følsomhed og 
mellem den polerede overflade og de 
uanede dybder – der især virker over-
vældende i den langsomme 2. sats.

Hele værket har samtidig en glansfuld-
hed, der ikke afslører, at Mozart skrev 
klaverkoncerten i flyvende fart. Hans 
pen kunne knapt nok følge med. Det 
var faktisk heller ikke nødvendigt, for 
det var ham selv, der skulle være solist 
ved uropførelsen 5. december 1786. 
Til generalprøven gjorde en af orkester-

musikerne dette notat: ”Mozart satte 
ikke de rigtige noder på klaveret, blot 
nogle sider med bastonerne, nogle 
få akkorder og et par af de vigtigste 
temaer. ”Det rigtige manuskript er låst 
inde derhjemme”, sagde han. ”Jeg er 
nødt til at gøre sådan her, ellers bliver 
mine værker stjålet og udgivet.”

Anekdoten om Mozarts fænomenale 
hukommelse fortæller altså også 
om bagsiden ved at være berømt. 
Mozart var nødt til at sikre sig mod 
forfalskninger! Det lykkedes ham 
at vogte over copyrighten til sin 
Klaverkoncert nr. 25, og efter hans 
død kunne hans enke Constanze tage 
manuskriptet hen til en forlægger, som 
udgav noderne og udbetalte honoraret 
for musikken til Mozarts efterladte 
familie.

Arier fra Titus 
Den sidste opera, Mozart skrev, var 
Titus. Det er en såkaldt ’opera seria’, 
dvs. en ’alvorlig opera’. Kendetegnet 
ved sådan en opera er, at handlingen er 
fra antikkens mytologi eller fra Bibelen 
eller drejer sig om historiske konger og 
kejsere. Det gælder også for Titus, hvis 
hovedperson var romersk kejser i årene 
79 til 81.   

Handlingen er kort fortalt (meget 
kort!), at kejser Titus bliver manipuleret 
af Vitellia, der håber, at hun vil blive 
udpeget til Titus’ kejserinde. I sit rænke-
spil udnytter hun Titus’ bedste ven, 
Sextus, der er forelsket i hende. Sextus 
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er splittet mellem pligt og kærlighed, og 
den kamp bliver drivkraften i operaens 
komplekse fortælling om magt og 
elskov.

Rollen som Sextus er en manderolle 
og blev på Mozarts tid sunget af en 
mandlig kastratsanger. I dag kastrerer 
man heldigvis ikke drenge for at bevare 
deres lyse stemme i voksenalderen, så 
rollen som Sextus synges i dag oftest af 
en mezzosopran.

Sextus har store, bevægende arier i 
operaen. Parto, parto, ma tu ben mio 
(Jeg går, men du, min kære) er fra 1. 
akt, hvor han er blevet overtalt til at 
vælte Titus af tronen og dræbe ham. 
Det er Sextus’ egen søster Servilia, 
der skubber på, for Titus har til alles 
overraskelse udvalgt hende til sin kom-
mende hustru, hvad hun nægter. I arien 
fortæller Sextus, at han vil gøre alt for 
sin elskede søster.

En særhed ved arien er, at Sextus 
ledsages af en klarinet, der følger 
sangeren som duetpartner. Efterhånden 
som Sextus’ lidenskabelighed vokser 
i arien, bliver klarinetstemmen mere 
og mere virtuos. Det var Mozarts gode 
ven, klarinet-pioneren Anton Stadler, 
der spillede ved uropførelsen i 1791, 
og Mozart var vild med både det nye 
instrument klarinetten og med Stadlers 
musikalske evner.

Arien Deh, per questo istante solo (Åh, 
i denne korte stund) er fra 2. akt. Nu er 

spillet ude for Sextus, der afslører sin 
medskyldighed overfor Titus og ønsker 
selv at blive dødsdømt. Titus beder om 
at få en grund til at benåde ham, men 
Sextus kan ikke stille andet op end at 
fortælle, hvor knuget af sorg han er over 
at have svigtet sit venskab med Titus.

Operaens mange forviklinger ender 
med, at Titus benåder både Sextus 
og de andre konspiratorer – deraf 
operaens fulde titel La clemenza di Tito, 
Titus’ nåde.

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
Katarina Andreasson
Urban Svensson
Roger Olsson
Hans Elvkull
Lena Ludeen
Johan Andersson
Lena Sjölund
Olof Ericsson

Violin 2
Tino Fjeldli
Anna Jansson
Ellen Löfgren
Cecilia Bukovinszky
Per Drougge
Christina Olofsdotter Hallberg

Bratsch
Göran Fröst
Fredrik Hulthe
Kate Pelly

Magdalena Chmielowiec-Koziol
Mikael Ludeen  

Cello
Clara Pouvreau
Hanna Thorell
Mats Levin
Andreas Tengberg

Bas
Sebastien Dube
Peter Nitsche
Josee Deschenes

Fløjte
Patricia Ruiz Asperilla
Eva Szabados

Obo
Verity Gunning
Lisa Almberg

Klarinet
Alberto Alvarez-Garcia
Beka Sirbiladze 

Fagot
Ambroise Dojat
Marcus Carlsson

Horn
Terese Larsson
Göran Hulphers

Trompet
Elias Svanberg
Margit Csökmei

Pauker
Lars Fhager

Det Svenske Kammerorkester

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

Mærk wienervalsens hvirvlende rytme som den røde tråd i værker af 
Ravel og Richard Strauss, der folder valsen ud i største format. Aftenens 
solist er den brillante pianist Kirill Gerstein, som for første gang i 
Skandinavien spiller den nye, raffinerede klaverkoncert af komponisten 
Thomas Larcher.

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

23. & 24. feb. ‘23 kl. 19.30
Koncertsalen
Dirigent: Petr Popelka

Popelka & 
Strauss

FOTO: NIKOLAJ LUND
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Mærk wienervalsens hvirvlende rytme som den røde tråd i værker af 
Ravel og Richard Strauss, der folder valsen ud i største format. Aftenens 
solist er den brillante pianist Kirill Gerstein, som for første gang i 
Skandinavien spiller den nye, raffinerede klaverkoncert af komponisten 
Thomas Larcher.

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

23. & 24. feb. ‘23 kl. 19.30
Koncertsalen
Dirigent: Petr Popelka

Popelka & 
Strauss
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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

Produktionstilrettelægger — Karen Skriver Zarganis

Produktionsleder — Tine Jespersen  

Lydproducer — Eskild Skovbakke Winding

Musiktekniker — Mikkel Nymand

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

Foto — Nikolaj Lund, Niels Rinder, Kim Høltermand 

Tryk — DR Tryk drkoncerthuset.dk

DR’s KONCERTVIRKSOMHED STØTTES AF BLANDT ANDRE 

A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL

DEN A.P. MØLLERSKE STØTTEFOND

FONDATION CARIS

CARL NIELSEN OG ANNE MARIE CARL-NIELSENS LEGAT

AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND

AUGUSTINUS FONDEN

BECKETT-FONDEN

WILHELM HANSEN FONDEN

LÉONIE SONNINGS MUSIKFOND

VENNEFORENINGEN FOR DR’s KOR OG ORKESTRE


