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JOHN TAVENER (1944-2013) 
Chant for solo cello (1995) 

ARVO PÄRT (F. 1935)
Nunc Dimittis (2001)

JOHN TAVENER
Svyati ‘O Holy one’ (1995)

GYÖRGY LIGETI (1923-2006)
Sonata for solo cello (1948/1953)
 
 l. Dialogo -  Adagio, rubato, cantabile

HENRYK GÓRECKI (1933-2010)
Miserere, op. 44 (1981) 
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VELKOMMEN TIL MEDITATIONSKONCERT MED  
DR VOKALENSEMBLET, DR KONCERTKORET OG  
CELLIST HENRIK DAM THOMSEN.

“Fred kommer indefra. Søg den ikke udvendigt” sagde Buddha. 
Gennem årtusinder har menneskeheden søgt den indre 
fred – i nogle traditioner gennem meditation, i andre gennem 
bøn, og i vores moderne tid taler man ofte om ’mindfulness’. 
Men teknikkerne er fælles: Gennem stilhed, fordybelse og 
tilbagetrækning fra verdens larm søger vi en dybere selvindsigt 
og samtidig en renere erkendelse af verden.

Musik har ofte spillet en rolle i meditationsteknikker med 
sin evne til at berolige sjælen, fokusere bevidstheden og 
tømme sindet for distraktioner. Afsyngningen af mantraer 
i buddhistiske traditioner og gentagelsen af gregorianske 
melodier i den kristne klostertradition er eksempler, som 
vi finder tilsvarende i andre kulturer og trosretninger. 
Samtidig har mange nutidige ’klassiske’ komponister – ikke 
mindst de fire, vi skal opleve til denne koncert – kombineret 
meditationsteknikker med musikalske kompositionsmønstre 
ved at bruge gentagelser, langsomme tempi, fredfyldthed og 
stilhed til at skabe en atmosfære af dyb koncentration.

Musik for stemmer – det mest grundlæggende og samtidig det 
mest sofistikerede musikalske instrument, som vi alle bærer på 
– er et særligt oplagt valg til en meditationskoncert. Stemmen er 
i sidste ende et udtryk for det mest fundamentale og oprindelige 
menneskelige behov: behovet for at ånde. 
Denne aftens koncert præsenterer tre værker for sangstemmer 
af den engelske komponist John Tavener, den estiske komponist 
Arvo Pärt og polske Henryk Górecki. De har alle tre sat musik 
til tekster fra den kristne tradition, men enhver kan bruge 
musikken som inspiration til dyb meditation – religiøs eller ej. 
Mellem korværkerne vil du høre musik for solo cello – en dyb og 
vemodig lyd, som skaber en stemning af dyb fred.

God fornøjelse!

Af Michael Emery
Kunstnerisk leder for 
DR VokalEnsemblet & 
DR KoncertKoret



Meditationskoncert   
Sangtekster

DR Koncerthuset 2016/17 4

Henryk Mikolaj Górecki: 
Forbarm dig  
Tekstens oprindelse ikke oplyst. 

 
Herre vor Gud, forbarm dig over os. 

Arvo Pärt: Herre, nu lader du… 
Tekst: Lukas-evangeliet kap. 2 vers 29-32 

Herre, nu lader du din tjener 
gå bort i fred efter dit ord. 
For mine øjne har set din frelse, 
som du har beredt 
for alle folk: 
Et lys til åbenbaring for hedninger 
og en herlighed for dit folk Israel. 

Æret være Faderen og Sønnen og Helligånden, 
så som det var i begyndelsen, nu er, og skal være, 
fra Evighed til Evighed, Amen.

John Tavener: Svyati  
Tekst: Del af fast tekst  ved begravelser  

i den russisk-ortodokse Kirke.

 

Værket synges på russisk, 
her bringes en oversættelse fra engelsk:     

Hellige Gud, hellig og stærk, 
hellig og udødelig, 
forbarm dig over os.

Henryk Mikolaj Górecki: 
Miserere 
Tekstens oprindelse ikke oplyst. 

Domine Deus noster, miserere nobis. 

Arvo Pärt: Nunc dimittis 
Tekst: Lukas-evangeliet kap. 2 vers 29-32 

Nunc dimittis servum tuum, Domine, 
secundum verbum tuum in pace, 
quia viderunt oculi mei salutare tuum, 
quod parasti 
ante faciem omnium populorum, 
lumen ad revelationem gentium 
et gloriam plebis tuae Israel.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, 
sicut erat in principio et nunc et semper, 
et in sæcula sæculorum, Amen 
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Den belgiske dirigent Bart Van Reyn har siden 2016 stået i 
spidsen for DR KoncertKoret, som korsyngemester og dirigent. 
Han er selv uddannet sanger og er kendt som en dynamisk 
og energisk korleder med et bredt repertoire, der matcher DR 
KoncertKorets spænd fra klassisk musik til nyere korværker. 
Bart Van Reyn har arbejdet med en lang række anerkendte 
europæiske kor og vokalensembler, herunder Berlins Radiokor, 
BBC Singers og Det Flamske Radiokor. Efter sin sanguddannelse 
har han studeret korledelse på konservatorierne i Antwerpen og 
Bruxelles, samt orkesterdirektion på Wiener Meisterkurse.
I Belgien har Bart van Reyn grundlagt det turnerende 
operakompagni The Ministry of Operatic Affairs og 
vokalgruppen Octopus, som begge på kort tid er blevet 
anerkendte og efterspurgte ensembler. Han er tilknyttet en 
række europæiske operahuse som assisterende dirigent og har 
desuden medvirket på adskillige prisvindende cd-indspilninger 
og koncertturneer som korsanger.

Henrik Dam Thomsen er en af Danmarks førende 
cellister. Siden 1999 har han kombineret en stilling som 
1. solocellist i DR SymfoniOrkestret med et alsidigt virke 
som solist, kammermusiker og lærer på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium. Henrik Dam Thomsen har medvirket på 
over 100 cd-produktioner. Hans solo-cd med værker af Kodály 
og Britten fra 2004 blev nomineret til en Danish Music Award, 
og duo-cd’en French Pieces fra 2006 blev kåret til ”CD of the 
month” i The Strad og var i årevis en af de mest spillede cd’er 
på P2. Tidligere i år blev det populære album fulgt op af More 
French Pieces, udgivet i et helt nyt format: formodentlig verdens 
første app-album.

Foto: Marco Borggreve

Foto: Flemming Gernyx

Dirigent

Bart Van Reyn

Cello

Henrik Dam Thomsen 
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De 18 sangere i DR VokalEnsemblet præsenterer kormusik i alle former – fra 
middelaldermusik over barok og romantiske klassikere til danske salmer, sange og 
helt nye værker, skrevet specielt til ensemblet af komponister fra ind- og udland.

DR VokalEnsemblet, der netop har markeret 10-års jubilæum, er internationalt 
anerkendt for sin rene, nordiske klang og har indspillet 10 CD’er, hvoraf flere har 
modtaget internationale priser som f.eks. den franske kritikerpris Diapason d’Or 
og den tyske ECHO Award – for ikke at tale om den danske DR P2 Pris. 

DR VokalEnsemblet optræder både alene og i samklang med DR 
SymfoniOrkestret – og med samarbejdspartnere som Concerto Copenhagen, NDR 
Symfoniorkestret fra Hamborg og Malmø Symfoniorkester.

En af DR VokalEnsemblets vigtige opgaver er at bringe den levende kormusik ud 
i alle dele af Danmark, ligesom alle danskere kan se med, når koret optræder i det 
daglige indslag ’Dagens Sang’ på DR K.

DR KoncertKoret består af 75 professionelle sangere, der kommer på scenen, når 
publikum skal opleve den store, brede korklang inden for alle klassiske genrer og 
epoker, men også når DR SymfoniOrkestret f.eks. skal bruge det store ’korbrus’ 
i musik fra filmens verden. DR KoncertKoret optræder også uafhængigt af DR 
SymfoniOrkestret, og udforsker hver sæson det store repertoire af musik for kor a 
cappella.

Ved siden af det klassiske kernerepertoire har den nye musik altid spillet en vigtig 
rolle for DR KoncertKoret. Per Nørgårds Symfoni nr. 3 er skrevet til koret, ligesom 
værker af moderne europæiske mestre som Henze, Sandström, Stockhausen, 
Ligeti, Berio og Penderecki.

Siden februar 2016 har DR KoncertKorets syngemester været den belgiske 
dirigent Bart Van Reyn, der har arbejdet med en lang række europæiske kor og 
vokalensembler, herunder BBC Singers, som DR KoncertKoret for nylig optrådte 
sammen med i Verdis Requiem.

DR VokalEnsemblet

DR KoncertKoret 



Oplev DR KoncertKoret igen til påske

DR KONCERTKORETS 
PÅSKEFEJRING

LØRDAG 8. APRIL KL. 15
KONCERTSALEN, DR KONCERTHUSET

Som optakt til påskeugen præsenterer DR KoncertKoret et 
smukt og højtideligt passionsprogram sammen med Malmø 

Symfoniorkester og dirigent Marc Soustrot. 

Efter Stravinskijs dramatiske Requiem Canticles og Debussys 
lyriske Trois Nocturnes kulminerer koncerten med Poulencs store 

Stabat mater, som i gribende toner skildrer påskefortællingen.

Læs mere og køb billet på 
www.drkoncerthuset.dk
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