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DR SymfoniOrkestret
Dirigent: Robert Trevino
Solister: Ann Petersen - sopran, Nikolaj Znaider - violin

Torsdag 31. december kl. 13.00 og 17.00 

Nytårsgalla



Torsdagskoncert
Introduktion

Koncerthuset 2008/09 2

Richard Wagner (1813-1883) 
Mestersangerne i Nürnberg: Forspil til I. akt. (1867)
Tannhäuser, Elisabeths tonehal-arie: Dich, teure Halle (1845)
Varighed ca. 13’

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Violinkoncert nr. 1, B-dur (1773)
I Allegro moderato
II Adagio
III Presto 
Varighed ca. 22’

Maurice Ravel (1875-1937)
La Valse (1919)
Varighed ca. 12’

Pause ca. 13.50/17.50, pausen varer 35 minutter 

Johann Strauss d.y. (1825-1899)
Overturen til Flagermusen (1874)
Flagermusen, Czardas, Rosalinde: Klänge der Heimat (1874)
Varighed ca. 14’

Fritz Kreisler (1875-1962)
Liebesleid (1905)
Schön Rosmarin (1905)
Varighed ca. 7’

Johannes Brahms (1833-1897)
Ungarsk dans  nr. 5, g-mol - Allegro vivace (1869)
Varighed ca. 3’

Josef Hellmesberger (1855-1907)
Djævledans (1869)
Varighed ca. 4’

Johann Strauss d.y.
Éljen a Magyar, Schnellpolka (1869)
Varighed ca. 3’

Josef Strauss (1827-1870)
Sfæreklange (1868)
Varighed ca. 9’

Nytårsgalla
Program

Torsdag 31. dec. kl. 13 og 17

DR Koncerthuset, 
Koncertsalen

DR SymfoniOrkestret

Dirigent: Robert Trevino

Solister: 
Ann Petersen, sopran
Nikolaj Znaider, violin

Koncertmester:
Johannes Søe Hansen
 
Koncerten sendes på DRK tor. 
31. dec. kl. 20.00, og bliver  
genudsendt på P2 3. jan. kl. 
09.07

Ved koncerten kl. 17 vises 
H.M. Dronningens Nytårstale i 
Koncertsalen umiddelbart efter 
1. del af koncerten 

I koncertpausen:
DR SymfoniOrkestret og
kokkene Søren Westh og  
Torsten Vildgaard byder på en 
anretning i DR Koncerthusets 
foyer. Læs mere i 
præsentationen på side 10
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Richard Wagner: Mestersangerne i Nürnberg 
og Tannhäuser 
 
Mestersangerne i Nürnberg er en opera, der tilsyneladende 
handler om en sangerkonkurrence. Men den handler også om 
den modstand, en kunstner møder, når han vil skabe nyt. 

I operaen følger man den gamle skomager og digter Hans 
Sachs, der som den eneste støtter det unge sangertalent 
Walter. Alle andre afviser Walter, fordi han ikke retter sig 
efter de gamle regler i mestersangernes lav. Men ved Hans 
Sachs’ hjælp skriver han en smuk morgenhymne, der vinder 
konkurrencen. 
Operaen slutter med en belæring om at ære den tyske kunst. 
Det kan man opfatte som en fortælling om Wagner selv, der 
var den selvbevidste fornyer af tysk musik. 

Det majestætiske forspil til Mestersangerne opførte Wagner 
selv som koncertstykke, længe inden resten af operaen var 
færdig. Forspillet har altid været noget af Wagners mest 
populære musik.

Også operaen Tannhäuser handler om en sangerkonkurrence 
i middelalderens Tyskland. Den foregår på slottet Wartburg, 
hvor Tannhäuser forsøger at vinde grevens datter ved at del-
tage i konkurrencen. Men Tannhäusers lovprisning af kødelig 
kærlighed skaffer ham kun en bandlysning, og han må drage 
til paven i Rom for at bede om syndsforladelse.

2. akt af operaen rummer selve dramaet i Wartburgs san-
gerhal. Det er Elisabeth, man hører først, da hun træder i 
hallen og synger om sin længsel efter at gense Tannhäuser: 
”Dyrebare hal, jeg hilser dig igen.” Kampen om kunsten og 
kvinden kan begynde.

Af Jens Cornelius

Årets Nytårsgalla begynder i stor målestok, 
inden den bevæger sig over i de kortere stykker – 
og det rene pjat! Først Wagner og et par uddrag 
fra hans operaer. 



Wolfgang Amadeus Mozart: Violinkoncert nr. 1 

Mozart havde mange musikalske talenter. Et af dem var 
at spille violin, og som 13-årig blev han ansat som koncert-
mester hos ærkebiskoppen i Salzburg, hvor man elskede 
strygermusik.

Flere gange var Mozart på orlov til Italien og kom hver gang 
hjem med ny inspiration. Efter sin tredje rejse skrev han sin 
Violinkoncert nr. 1. I løbet af de næste par år fulgte fire koncer-
ter mere. Solostemmen spillede Mozart selv. I Salzburg kunne 
man kun være tilfreds! 

Violinkoncert nr. 1 i B-dur er en forbløffende debut. Mozart 
var kun 17 år, men en meget erfaren komponist, der allerede 
havde skrevet 20 symfonier og syv operaer. Den håndværks-
mæssige erfaring forklarer noget af det utroligt sikre og vellyk-
kede ved violinkoncerten. 

I førstesatsen er det nemt at forestille sig en livsglad Mozart 
som solist, så gennemsyret er satsen af lyst til at vise sig frem.
Andensatsen smager af opera, mens finalen er brillant og 
hurtig. Musikken former sig som en dialog mellem solist og 
orkester, der skaber sjove og kreative resultater ud af de ret 
enkle midler.

Maurice Ravel: La Valse

Ravels virtuose orkesterstykke La Valse er en hyldest til 
wienervalsen, skrevet kort efter 1. verdenskrig som en sidste 
hilsen til den gamle verdens musik.

Musikken indledes i mørke og slørede klange, som om man 
bliver suget tilbage til fortiden. Efterhånden kan man se 
omgivelserne klart, og valsemusikken begynder at folde sig ud. 
Det ene valsetema tager det andet, og dansen bliver mere og 
mere intens.

Cirka tre fjerdedele inde i stykket når intensiteten et klimaks, 
inden den kejserlige vals og dens omgivelser kollapser i de 
sidste minutter. Parallellen til Europas gamle, smukke verden, 
der blev smadret i 1. verdenskrig, er klar. La Valse rummer dog 
stadig så megen charme, at det kan høres som én stor kærlig-
hedserklæring til valsen.
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Johann Strauss d.y.: Ouverturen til Flagermusen 
og Klänge der Heimat

Nytårsgallaens anden halvdel består af musik fra dobbelt-
monarkiet Østrig-Ungarn, som fra 1867 til 1918 var en kolos i 
Centraleuropa. Her blomstrede wienervalsen op som symbol 
på hovedstadens rigdom og skønhed.

I Johann Strauss’ operette Flagermusen møder man mange 
sider af det gamle Wien. Dens livsglæde, dens hykleri og de 
etniske modsætninger. Operettens centrale 2. akt foregår ved 
et maskebal i Wien hos den mystiske prins Orlofsky, hvor alle 
operettens hovedpersoner deltager – i forklædning. 

Rigmanden Eisenstein kan ikke en gang genkende sig egen 
kone, Rosalinde. Hun udgiver sig ved ballet for at være 
en ungarsk grevinde, og som bevis synger hun en 'fædre-
landssang' i ungarsk csardas-rytme, Klänge der Heimat 
(Hjemstavnsklange). Den ungarske stil er også noget, som 
komponisten Strauss kan tage af og på som musikalsk 
udklædning. 

Fritz Kreisler: Liebesleid og Schön Rosmarin

Violinisten Fritz Kreisler var inkarnationen af Wiens gemyt-
lige charme og romantiske musikkultur. Han blev født 1875 
i en familie med jødiske rødder og var et vidunderbarn på 
violin. 
Kreisler blev en af verdens største violinister, en virtuos med 
en uforlignelig sødmefuld og ekspressiv tone, som kan nydes 
på de pladeindspilninger, han lavede i mellemkrigstiden. 

Han var også komponist, der blev meget kendt for sine små 
karakterstykker for violin. Liebesleid (Kærlighedssorg) og 
Schön Rosmarin har lige siden Kreislers dage været nogle af 
de mest elskede ekstranumre for violinister, også for Nikolaj 
Znaider – der er uddannet i Wien og endda spiller på Fritz 
Kreislers egen violin!
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Johannes Brahms: Ungarsk dans nr. 5 
Josef Hellmesberger: Djævledans
Johann Strauss d.y.: Éljen a Magyar 
Josef Strauss: Sfæreklange

I det østrig-ungarske dobbeltmonarki var samlet et virvar af 
folkeslag og mindretal. Der er ikke mange kilometer fra Wien 
til Budapest, men nok til at man i Wien syntes, at ungarsk 
kultur var eksotisk. 

Mange wienerkomponister brugte ungarske træk – eller det, 
de mente, var ungarske træk – i deres musik. Brahms byggede 
sin berømte ungarske dans nr. 5 på en melodi, han troede 
var en ungarsk folkemelodi, men som i virkeligheden var et 
stykke 'falsk' folkemusik, en csardas, skrevet af den ungarske 
komponist Béla Kéler. Skidt med det – stykket er udødeligt og 
et perfekt eksempel på 'ungarsk stil' i klassisk musik.

Den ungarske wienermusik lyder tit farlig med sine hidsige ryt-
mer og hang til mol. Et eksempel er Johann Strauss d.y. polka 
Leve Ungarn! (som han høfligt gav titel på ungarsk, Éljen 
a Magyar). I slutningen citerer han den ungarske Rakoczi 
March. Han tilegnede stykket hele det ungarske folk og urop-
førte det ved en koncert i Pest, der dengang i 1869 endnu ikke 
var slået sammen med tvillingebyen Buda. 

Endnu mere farlig og eksotisk er Danse diabolique 
(Djævledans) af operettekomponisten Josef Hellmesberger, 
der leger med orientalske effekter. Her er der lighedstegn 
mellem 'djævle' og 'fremmede'. Efter den udflugt slutter 
Nytårsgallaen med himmelsk fred i en af de smukkeste wiener-
valse, Sfæreklange, skrevet af Josef Strauss, bror til Johann 
Strauss d.y.
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Den unge amerikanske dirigent Robert Trevino har de seneste 
år gjort lynkarriere. I 2010 var han prisvinder ved den russiske 
Svetlanov-dirigentkonkurrence, og det gav ham en forbindelse 
til russisk musikliv. I 2013 sprang han ind på afbud og reddede 
en opsætning af Verdis opera Don Carlos på Moskvas berømte 
Bolsjoj Teater. Siden har han været en af de mest populære gæ-
stedirigenter på Bolsjoj, hvor man har mange engagementer med 
ham planlagt de kommende sæsoner.

2015 har været Robert Trevinos store ”Europa-år”, hvor han for 
første gang har dirigeret nogle af de bedste europæiske orke-
stre, bl.a. Concertgebouw Orkestret i Amsterdam, München 
Filharmonikerne og London Filharmonikerne. Ved denne 
Nytårsgalla er det første gang, han dirigerer i Danmark. 

Robert Trevino kommer fra Texas og har mexicanske rødder. 
I USA har han været assisterende dirigent ved New York City 
Opera og fra 2011 til i år ved Cincinatti Symfoniorkester. Blandt 
hans mentorer har været nogle af USA’s største dirigentnavne: 
James Levine, David Zinman og Michael Tilson Thomas. 

To andre store dirigenter, der har hjulpet ham frem, er DR 
SymfoniOrkestrets fhv. chefdirigent Leif Segerstam, der invite-
rede Robert Trevino til at blive assisterende dirigent hos Helsinki 
Filharmonikerne. Og så er det ganske særligt for Robert Trevino 
i aften at dirigere DR SymfoniOrkestret i aften, for et hans store 
forbilleder har været orkestrets afdøde chefdirigent, Rafael 
Frühbeck de Burgos, der begyndte traditionen for Nytårsgalla i 
DR Koncerthuset.

Dirigent
Robert Trevino

• Amerikansk dirigent, født 1983 
i Texas 

• Gæstedirigent hos orkestre i 
USA, Rusland og Europa   

• Debuterer i aften hos DR  
SymfoniOrkestret 
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Ann Petersen er Danmarks førende Wagner-sopran. Hun er 
uddannet på Operaakademiet i København og debuterede i 1999 
på Det Kgl. Teater. Fra 2001 til 2004 var hun ansat som solist ved 
Operaen i Graz. Siden har hun delt sin karriere mellem Danmark 
og de store operascener i Europa. 

At synge de store sopranroller af Wagner og Richard Strauss 
kræver ganske særlige talenter, som er efterspurgt overalt. Ann 
Petersen har sunget på den berømte Scala Opera i Milano, hvor 
hun sang sammen med verdensstjernen Jonas Kaufmann, dirige-
ret af Daniel Barenboim. Hun har også sunget på Covent Garden 
i London, Statsoperaen i Berlin, Bastille Operaen i Paris og på 
Liceu Operaen i Barcelona. 

Ann Petersen har heldigvis for os også sunget mange forestillin-
ger i Danmark. Hun har vundet en Reumert-pris som årets ope-
rasanger i både 2010 og 2013, senest for et af sine glanspartier, 
Isolde i Wagners opera Tristan og Isolde. På Operaen sang hun 
i efteråret Kejserinden i Richard Strauss’ Kvinden uden skygge 
og tidligere på året Mikal i Carl Nielsens opera Saul og David. 
Til april kan hun opleves som Salome i Richard Strauss’ heftige 
bibeldrama og til september som Senta i Den flyvende hollænder.
 
2016 bliver Anne Petersens hidtil travleste, internationale år. 
Til sommer skal hun synge på Berlins Statsopera, dirigeret af 
Barenboim, på Semper Operaen i Dresden, dirigeret af Christian 
Thielemann, og på Hamburg Statsopera, dirigeret af Kent 
Nagano. I 2017 synger hun hovedrollen som Isolde i Wagners 
Tristan og Isolde i både Beijing og på Operaen i Lyon.

Sopran
Ann Petersen

• Dansk sopran, født 1966 

• Specialist i Wagners krævende 
sopranpartier 

• Optræder på Europas førende 
operascener
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Alle vil høre Nikolaj Znaider, og han giver gavmildt igen på 
mange måder: Han er en af verdens mest berømte violinvirtuo-
ser, og han er også blevet dirigent. 40 år er han efterhånden blevet 
– og uden tvivl et af de største danske musikernavne nogensinde.

Nikolaj Znaider voksede op i Rødovre. Som 7-årig så han violi-
nisten Itzhak Perlman i tv og bekendtgjorde, at han ville være 
”verdensmester i violin”. I midten af 1990’erne blev det på sin vis 
til virkelighed, da Nikolaj Znaider nåede toppen af violinverde-
nen, og siden har han optrådt overalt på jorden. 

Znaider har længe været tæt forbundet med nogle af de mest 
traditionsrige klassiske musikere og orkestre. Han spiller 
kammermusik med sin mentor, pianisten og dirigenten Daniel 
Barenboim, og er i denne sæson solist med så berømte orkestre 
som London Symfonikerne, San Francisco Symfonikerne og 
Dresdens Statskapel.

De seneste år har Nikolaj Znaider taget fat på en parallel 
karriere som dirigent. Herhjemme har han bl.a. dirigeret DR 
SymfoniOrkestret og Det Kgl. Kapel, og han har posten som 1. gæ-
stedirigent for Mariinskij Orkestret i Skt. Petersborg. I denne sæ-
son skal han bl.a. dirigere München Filharmonikerne, Montreal 
Symfonikerne og National Symphony i Washington.

Nikolaj Znaider spiller på en uvurderlig Guarneri-violin fra 1741, 
der tidligere har tilhørt den komponist, han spiller musik af i 
aften: Fritz Kreisler. Han har et meget nært forhold til Kreislers 
musik og særlige stil, som han kom tæt på, da han studerede i 
Wien, Kreislers hjemby.

Violin
Nikolaj Znaider

• Dansk violinist, født 1975 i 
København 

• Uddannet i København, New 
York og Wien   

• Verdensomspændende kar-
riere som solist, kammermusiker 
og dirigent
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Kokke 
Søren Westh & Torsten Vildgaard

Kære nytårsgæster

Som traditionen byder ved Nytårsgalla-koncerterne , har vi igen et smukt samarbejde med de 
to kokke og drevne iværksættere Søren Westh og Torsten Vildgaard. De har begge baggrund fra 
verdens bedste restauranter, eksempelvis den berømte restaurant El Bulli i Spanien.

Til daglig er de medejere af The Standard Cph i det gamle toldhus ved Havnegade. Det drives i 
samarbejde med Claus Meyer og Niels Lan Doky. Derudover har de et kulinarisk konsulentfirma, 
Enspire, der har en innovativ og bæredygtig tilgang til gastronomi. De spændende Enspire-
projekter kan følges på twitter @SwEnspire og @tvenspire

Vi håber, I vil nyde menuen!

Nytårsmenu

Tærte med enebær-røget torsk rørt med rygeost og syltede selleri  

Gougères med cremefraiche og løjrom   

 Terrin af okseskank med aske og tyttebær med trøffel

Kransekage med mørk Valrhona-chokolade
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U D VA L G T E  K O N C E R T E R  I  K O N C E R T S A L E N  M E D  
DR SYMFONIORKESTRET 
Trio con Brio & La mer
TORSDAG 21. JANUAR KL. 19.30

Petrenko & Mahler
TORSDAG 11. FEBRUAR KL. 19.30 OG  
FREDAG 12. FEBRUAR KL. 19.30

Luisi, Rakhmaninov &   
Scheherazade
SØNDAG 8. MAJ KL. 15.00 

Læs mere og køb billetter  
på drkoncerthuset.dk



U D VA L G T E  K O N C E R T E R  I  K O N C E R T S A L E N  M E D  
DR SYMFONIORKESTRET 
Trio con Brio & La mer
TORSDAG 21. JANUAR KL. 19.30

Petrenko & Mahler
TORSDAG 11. FEBRUAR KL. 19.30 OG  
FREDAG 12. FEBRUAR KL. 19.30

Luisi, Rakhmaninov &   
Scheherazade
SØNDAG 8. MAJ KL. 15.00 

Læs mere og køb billetter  
på drkoncerthuset.dk



DRs koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Bikubenfonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
Det obelske Familiefond
FrederiksbergFonden
Nordea-fonden

www.drkoncerthuset.dk
www.dr.dk/drso

Restauranten: Supplér din koncertoplevelse med 
en hyggelig og lækker middag i DR Koncerthusets Re-
staurant. På dr.dk/koncerthuset kan du læse mere om 
restauranten og månedens menu. Det er nødvendigt at  
reservere bord i forvejen, og det kan gøres på adressen 
book1bord@dr.dk eller telefonisk på 35206360 (hver-
dage 12-16).

Garderoben er bemandet, gratis og befinder sig 
ved indgangen samt i foyeren. Af sikkerhedshensyn er 
det ikke tilladt at medbringe overtøj og store tasker i 
koncertsalen. 

Pausedrinken kan bestilles og forudbetales i baren 
inden koncerten – så står den klar til dig i pausen.

ZERVED: På koncertdagen kan du også købe din 
pausedrink ved hjælp af en smartphone:
1. Download gratis ”Zerved” (via app-store eller Google Play)
2. Bestil og betal
3. Hent din drink i vores ”Zerved-bar”

Parkeringen: Vi har fået nyt parkeringssystem, der 
er forudbetalt. Det vil sige, at man køber en P-billet i 
billetautomaten til et bestemt tidsrum og placerer den 
synligt i forruden på bilen. Det er ikke længere muligt at 
forudbetale sin parkering inde i DR Koncerthuset.  

Rundvisninger: DR har en række rundvisningstilbud 
og tilpasser gerne rundvisninger efter dine behov. Besøg 
drkoncerthuset.dk.

Udlejning/konferencer: DR Koncerthuset danner 
en unik og professionel ramme om ethvert arrange-
ment. Læs mere på DR Koncerthusets hjemmeside eller 
kontakt os direkte på lejkoncerthuset@dr.dk.

Gruppearrangementer: DR Koncerthuset kan altid 
skræddersy et gruppearrangement til dig, fx en middag 
med rundvisning og efterfølgende koncert. Du kan 
kontakte os på 35206100 eller på adressen gruppesalg@
dr.dk og få et uforpligtende tilbud.

FÅ NYHEDER OM DR KONCERTHUSET

Nyhedsbrevet: Få alle nyheder om kommende 
koncerter, konkurrencer og specialtilbud direkte i din 
indbakke. Tilmeld dig på drkoncerthuset.dk.

Facebook: Koncerthuset Klassisk er også på Face-
book. Her kan du få krydderier til din koncertoplevelse, 
kommentere, stille spørgsmål og få svar med det samme. 
Følg os på www.facebook.com/koncerthusetklassisk.

HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET 

DRs koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

A.P. Møller Fonden
Augustinus Fonden 
Beckett-Fonden 
Bikubenfonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
Det obelske Familiefond
FrederiksbergFonden
Nordeafonden

Adresse: 
Ørestads Boulevard 13
2300 Kbh S
Tlf.: 35 20 62 62
e-mail: drkoncerthuset@dr.dk


