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PROGRAM

NORWEGIAN NATIONAL
YOUTH ORCHESTRA
Tirsdag den 13. august 2019 kl. 19.30

Norwegian National Youth Orchestra
Dirigent: Eliahu Inbal
Gustav Mahler (1906-1975):
Symfoni nr. 9, D-dur (1908-09) (ca. 81’)
• Andante comodo
• Im Tempo eines gemächlichen Ländlers. Etwas täppisch und sehr derb
• Rondo-Burleske. Allegro assai. Sehr trotzig
• Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend
Der er ingen pause

OM KONCERTEN
Det norske ungdomsorkester
spiller Mahlers 9. symfoni
under ledelse af den
verdenskendte dirigent
Eliahu Inbal, der gæster
orkesteret for 2. gang.
Koncerten er en del af årets
turné som afslutter sommerkurset 2019.
Mahler komponerede sin
symfoni nr. 9 i løbet af
sommeren 1909. Værket er
præget af hans tidlige

kompositioner i brugen af
form, motiv og metode, men
perfektioneret af en erfaren
komponist.
Begyndelsen af symfonien er
blevet sammenlignet med
opvågnen fra en drøm.
Værket handler om livet og
døden og førte til flere
diskussioner om metafysiske
spørsmål i kunsten. Alban
Berg skrev om værket: ”Den
første sats er det mest

himmelske Mahler nogensinde har skrevet. Det er
udtryk for en exceptionel
kærlighed til denne jord,
længslen efter at leve i fred,
og at nyde naturen, før
døden kommer. Fordi den
kommer ubarmhjertigt. Hele
satsen er en dødsforestilling.
Alt som er jordisk og
drømmende kulminerer i
dette ... ’
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ELIAHU INBAL,
DIRIGENT

NORWEGIAN NATIONAL
YOUTH ORCHESTRA

Efter at have vundet førstepris i Cantelli
dirigentkonkurrencen i en alder af 26 år
har Eliahu Inbal haft en international
karriere som leder af de fineste orkestre
over hele verden. Gennem årene har han
været chefdirigent for Frankfurt Radiosymfoniorkester, Teatro La Fenice i Venedig,
Konzerthausorchester i Berlin og Tokyo
Metropolitan Symphony Orchestra, som
også udnævnte ham til æresdirigent i 2014.

De unge norske musikere, der i hjemlandet
helt enkelt hedder Ungdomssymfonikerne,
rekrutterer Norges allerbedste unge
musikere til sommerkursus og turnerer
herefter internationalt.

I 2016 markerede Eliahu Inbal sin 80-årsdag med koncerter i Musikverein i Wien,
Konzerthaus i Berlin og Teatro La Fenice i
Venedig. I 2017 fulgte Bruckners 8. symfoni
i Filhamonien i Paris og Mahlers 8. symfoni
i Elbphilharmonie i Hamburg kort tid efter
åbningen.

Orkestret regnes som et af Europas førende
inden for sit felt. Ungdomssymfonikerne
blev grundlagt i 1973 med det mål at hjælpe
unge musikere på vejen til en professionel
karriere. Mange af de tidligere udvalgte
musikere, sidder da også i dag i symfoniorkestrene i Norge og udlandet.
Orkestret vælger altid dirigenter og solister
af højeste karat. Blandt de navne, orkestret
har arbejdet med, finder man f.eks. solister
som Leif Ove Andsnes, Håkan Hardenberger, Barbara Hendricks og Martin Fröst og
dirigenter som f.eks. Rolf Gupta, Kristjan
Järvi, Marc Soustrot og Valery Gergiev.

KOMMENDE KONCERTER

Tivolis
fødselsdagskoncert

Grieg Andsnes &
Concerto Copenhagen

Budapest Festival
Orchestra

Torsdag 15. august kl. 19.30

Lørdag 24. august kl. 19.30

Søndag 25. august kl. 15.00

Tivoli Copenhagen Phil
Tivolis Big Band
Dirigent: Christoffer Nobin
Daimi og Preben Kristensen

Dirigent: Lars ulrik Mortensen
Solist: Leif Ove Andsnes, klaver
Griegs Klaverkoncert og Niels W.
Gades Symfoni nr. 1.

Dirigent: Iván Fischer
Solist: Miah Persson, sopran
Wagner, Berlioz og Tjajkovskij

