Medvirkende
Christoffer Nobin, dirigent
Daimi, sang
Preben Kristensen, konferencier og sang
Tivoli Copenhagen Phil
Tivolis Big Band
Tivoli-Garden
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H.C. Lumbyes orkester med
Lumbye selv i midten, 1863
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Velkommen til
Tivolis fødselsdagskoncert!
I år er det 176 år siden, Tivoli åbnede sine porte for første gang - og måske er det 800 år siden, Dannebrog
dalede ned fra himlen. I aften fejrer vi det hele, og det sker selvfølgelig med med alle gode, musikalske
kræfter på scenen: Tivoli Copenhagen Phil, Tivolis Big Band og visit fra Tivoli-Garden.
Musik skal der til. Det vidste Georg Carstensen, da han lavede sin forlystelseshave.
Og det emmer Tivoli af, også nu - 176 efter.
Hejs flaget og lad os råbe højt hurra for musikken!

Maria Frej

Vidste du, at Daimi blev
landskendt, da hun som
ung skolepige optrådte i en
tv-talentkonkurrence
i 1961.

kunne man blive
abonnent i Tivoli,
altså købe årskort.
Der var kort til:
1 Herre
1 Herre med
1 Dame
1 Herre med
2 Damer

TANGO JALOUSI

Programchef for klassisk musik

Tango Jalousie er komponeret af Jacob Gade og
regnes for det mest spillede danske musikværk rundt
om i verden. Den blev oprindeligt skrevet som
ledsagelse til stumfilmen om Zorros søn, Don Q,
med Douglas Fairbanks og Mary Astor.
Den blev spillet første gang ved filmens københavnske
premiere den 14. september 1925.
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Myten om Dannebrog

Nogenlunde sådan lyder sagnet om, hvordan vi fik vores nationalflag – Dannebrog.
Den ældst bevarede fremstilling af fortælling er imidlertid først skrevet ned i 1500-tallet.
Og i denne fremstilling falder Dannebrog ned fra himlen et helt andet sted i Estland, og det skete i 1208
og ikke i 1219. Der er dog ingen tvivl om at Dannebrog med sit hvide kors på rød bund er et korsfarerbanner og har sin oprindelse i korstog i Østersøområdet i begyndelsen af 1200-tallet.

DAIMI
Daimi er kendt som sanger og revykunstner og
har bl.a. optrådt med Dirch Passer og Preben
Kaas. Daimi har også flirtet med teateret og
havde bl.a. roller på Det Ny Teater og på
Falkoner-scenen. Fra 1975 og mange år frem
var Daimi ansat på Jytte Abildstrøms teater på
Riddersalen, og op gennem 1970’erne udgav
hun en del plader med vidt forskelligt materiale, lige fra julesalmer til country-rock.
PREBEN KRISTENSEN
Preben Kristensen er uddannet skuespiller
fra Århus Teater, hvor han også begyndte sin
professionelle karriere. I 1979 dannede han
Linie 3 sammen med Anders Bircow og
Thomas Eje. Preben Kristensen fik sit store
gennembrud som karakterskuespiller på
Rialto Teatret i 1983 i forestillingen Det var
en lørdag aften. Siden har han arbejdet
freelance på forskellige teatre i København
med roller inden for det dramatiske teater,
musicals, lystspil og revyer.
TIVOLI COPENHAGEN PHIL
Tivoli Copenhagen Phil er et symfoniorkester bestående af godt 70 musikere,
der spiller sommeren igennem i Tivoli.
Her står der internationale solister og
dirigenter på scenen, ligesom der er
tradition for flotte operakoncerter og
koncerter på Plænen.

Et af de første store korstog over Østersøen var i 1168 under Kong Valdemar den Store. Dette første
korstog erobrede Arkona på Rügen. Herefter gik det slag i slag med at erobre de hedenske områder langs
kysten helt op i det baltiske område. Korsfarerne drog afsted hvert forår og mange kom tilbage om
efteråret. Kun få blev tilbage i det nyvundne område. Et af de sidste store korstog mod Baltikum foregik
i 1219. Her var Valdemar den Store skiftet ud med sønnen Valdemar Sejr.
Korsridderflåden ankom til Estland i starten af juni måned. Ved stedet Lyndanisse gik de i land
og begyndte opførslen af en borg. Umiddelbart virkede esterne venligtsindede. Men om morgenen
den 15. juni blev den danske lejr overfaldet og bestormet fra alle sider. Kampen var hård og bølgede
frem og tilbage – snart havde danskerne overtaget, snart havde esterne overtaget.
Men pludselig dalede et stort rødt flag med hvidt kors ned fra himlen, og danskerne vandt slaget.

CHRISTOFFER NOBIN
Christoffer Nobin er en af de mest efterspurgte svenske dirigenter i sin generation
med optrædener i New York, Tokyo, Berlin,
Paris og London. Han er chefdirigent og
kunstnerisk leder af Östgöta Blåsarsym
foniker - og er netop tiltrådt som kunsterisk
chef for Norrlandsoperaen.

Carl Nielsen blev uddannet violinist på
Konservatoriet i København i 1884-86.
Han var dog mere interesseret i komposition
- og hans komponistdebut fandt sted i Tivolis
Koncertsal den 17. september 1887, hvor hans
Andante tranquillo e Scherzo for Strygeorkester
opførtes med ham selv som violinist i orkestret.

TIVOLIS BIG BAND
Tivoli Ensemblet, under ledelse af kapel
mester og basunist Peter Jensen, udgør
grundstammen i Tivolis Big Band og
Tivoli Salon Orkester. De optræder flere
gange om ugen sommeren igennem i forskellige konstellationer og med danske såvel som
internationale solister på Plænen og på
Orangeriet.

