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NIELS W. GADE  (1817-1890)
Efterklange af Ossian, opus 1  (1840) 

 
Varighed: ca. 14’

  
NIELS W. GADE (1817-90)
Comala, opus 12 (1846),  
dramatisk digt efter Ossian

 

 Indledning

 1. Kor af krigere og skjalde

  Auf, auf, auf, laut schallt das Horn

 2. Fingal, Comala

  Heute noch brech’ ich 

 3. Kor af krigere

        Auf, auf in die Schlacht

 4. Comala, Dersagrena, Melicoma, kor af jomfruer

  O grauenvolle Stille! 

  5. Dersagrena, Melicoma, kor, 

  Ballade: Vom Lochlin kam gezogen 

  Korsolo: Hanna-Maria Strand

 6. Comala, Dersagrena, Melicoma, kor 

  Still, still is die Jagd

 7. Kor af ånder, Comala

  Wir wandeln auf dem Sturm 

 8. Comala 

  O, dass ich nicht sitze 

 9. Kor af krigere

  Entfloh’n ist der Feind’ Getöse

 10. Fingal, Kor af jomfruer 

  Lasst ab vom lauten Siegesgesang

 11. Fingal, kor 

  Lasst mich schauen die Geliebte

 12 Kor af Skjalde og Comalas Jomfruer  

  Aus den Wolken herab

 
Varighed: ca. 55’ 

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel 
Kunstnerisk chef for DR VokalEnsemblet 
& DR KoncertKoret: Michael Emery
Korsyngemester: Bart Van Reyn

Producent: Karen Skriver Zarganis  
(DRSO) & Ivar Munk (DRKK)
Lydproducer: Bernhard Güttler
Musikteknik: Jan Oldrup
Produktionsledere: Adam Stadnicki  
(DRSO) & Cecilie Honoré (DRKK)

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS

Forside: Wilhelm Marstrand: Portræt af komponisten 
Niels W. Gade, 1867. Den Hirschsprungske Samling.
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Velkommen til den første af i alt tre koncerter, hvor DR’s kor og orkestre hylder 
200-års fødselaren Niels W. Gade. I selskab med en række fremragende danske 
og udenlandske gæstekunstnere har vi valgt at bruge jubilæet som anledning 
til at kaste nyt lys på nogle af Gades elskede klassikere side om side med i dag 
ganske ukendte værker.  

I aften genopliver DR SymfoniOrkestret og DR KoncertKoret Niels W. Gades 
glemte verdenshit Comala sammen med et hold toneangivende, europæiske 
gæstekunstnere. På lørdag præsenterer vi nationalklenodiet Elverskud i en 
helt ny fortolkning – sunget på tysk og spillet på originalinstrumenter for første 
gang i Danmark. Og til august stiller vi skarpt på mennesket Niels W. Gade i 
musikforestillingen NWG, hvor live-radiodrama møder DR SymfoniOrkestret.

Når vi fejrer Niels W. Gade på denne lidt utraditionelle måde frem for en 
mere tilbageskuende jubilæumsmarkering, er det fordi, det ligger os stærkt på 
sinde at vise Gade som den brændende ambitiøse kunstner og internationale 
stjernekomponist, han var i sin levetid – frem for at holde fast i den ofte fortalte 
historie om hans rolle som dansk guldalders store, musikalske faderfigur.
 
At spille og indspille dansk musik – både ny og gammel – er en del af  
DR Kor & Orkestres DNA. Siden grundlæggelsen i 1925 har den levende, danske 
musik været en del af DR’s vigtigste leverance til både publikum og radiolyttere. 
Og heldigvis vil den store verden gerne lytte med! Tusindvis af   
DR SymfoniOrkestrets koncerter er blevet transmitteret i udlandet, og 
over 70 CD-indspilninger af dansk musik, hvoraf en lang række har vundet 
internationale priser, taler for sig selv: Det er vanvittigt spændende for 
omverdenen at høre et orkester folde sig ud i sit eget, nationale repertoire!

Derfor CD-indspiller vi også både denne aftens opførelse af Comala og 
lørdagens Elverskud-koncert for pladeselskabet Dacapo Records. Vi håber at 
se – og høre – Niels W. Gades musikalske stjerne lyse med ny kraft, både i og 
udenfor Danmark – og vi håber, at I som publikum vil nyde mødet med en af 
vore største danske komponister i sin mest moderne og internationale form.
God fornøjelse!

Kim Bohr
Chef for DR Kor & Orkestre

Kære publikum!
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Niels W. Gade 200 år 

Niels W. Gade blev internationalt berømt for sit nordiske bud på romantisk 
musik. Herhjemme var han desuden en ’godfather’ i Københavns 
musikliv og havde de centrale poster som dirigent, komponist, lærer, 
konservatorieleder, organist og smagsdommer. 200-året for Niels W. Gade  
– han havde fødselsdag i går, 22. februar – er en god anledning til at 
genopdage en mester i dansk musik.

Niels W. Gade: Efterklange af Ossian

Niels W. Gade skrev som 23-årig sit gennembrudsværk, ouverturen 
Efterklange af Ossian. Det er nationalromantisk musik, som på baggrund af 
gamle folketoner og sagn vil fremmale en dragende fortid.

Inspirationen havde ulmet et stykke tid hos Gade, der 16 år gammel var 
begyndt at studere hos komponisten A.P. Berggreen. Berggreen var dybt 
interesseret i folkesange og mente, at danske komponister burde lade sig 
præge af dem. Ikke ved bare at citere de gamle melodier, men ved at lade 
dem ”gå over i komponistens væsen”, som han udtrykte det. Den opfordring 
tog Gade til sig.

Gade var også inspireret af bogen Ossians digte, der havde vakt begejstring 
i hele Europa. Ossian var en skotsk skjald, hvis sagafortællinger var blevet 
udgivet af forfatteren James Macpherson. De oldgamle sagn havde han 
angiveligt fået fortalt af befolkningen i det skotske højland. Bogen blev også 
oversat til dansk, og Gade var blandt de mange, der var dybt betagede af den 
gamle sagnverden.

I Gades ouverture træder fortiden frem af tågerne. Stærke, karakterfulde 
sagnfigurer giver et glimt tilbage til de tabte tider. Genialt følger Niels W. 
Gade det råd, han fik af sin lærer Berggreen: Det store tema i ouverturen 
er nemlig en fri variant af folkevisen Ramund var sig en bedre mand. 
Folkemelodien var ’gået over i komponistens væsen’.

Gades mestertræk er at forvandle den bramfri skæmtevise om krigeren 

Ossians digte 
viste sig at være 
falsknerier, skrevet af 
James Macpherson 
(1736-1796) selv. Det 
slog dog ikke mange 
skår i begejstringen 
for historierne.

Af Jens Cornelius

I år fejrer vi en af de største danske komponister:  
Niels W. Gade, som var Danmarks vigtigste musikperson 
i 1800-tallet. En international berømthed, der blev  
beundret på linje med Mendelssohn og Schumann.
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Det andet vigtige værk, Gade skrev over Ossian-fortællingerne, er Comala (1846). 
Det blev en af hans allerstørste succeser. Efter uropførelsen i Leipzig, som Gade 
selv dirigerede, blev Comala opført mere end 80 gange i hans levetid. Især i 
Tyskland, men også i Holland, Schweiz, England, Rusland og sågar USA. 

Comala er et værk for solister, kor og orkester, og Gade kaldte det selv for en 
’dramatisk digtning’. I dag vil man nok rubricere den som en kantate. I musikken 
er der roller, men ingen scenisk handling. Fortællingen er stiliseret, ligesom 
musikken er det: romantisk i sit udtryk, klassisk i sin form. Det var Gades ideal  
– en stil, der ikke er ulig Thorvaldsens marmorhvide menneskefigurer.

I Comala genfortæller Gade og hans tekstforfatter, Julius Klengel, et af Ossians 
sagn. Comala elsker Fingal, Morwens konge, der skal i kamp mod Caracul. Det 
stemningsfulde forspil flytter os med sin dragende mol-musik straks til en dyster 
eventyrverden. 

Lursignaler lægger op til et indledningskor, hvor Fingals krigere og skjalde priser 
deres fører. Inden Fingal drager til kampen, tager han afsked med Comala. Hun 
beder forfædrenes ånder om at beskytte ham. Hvis de ikke får ham levende 
hjem, vil det blive hendes egen død.

Fingal og krigerne rider afsted. Comala sidder alene tilbage. Hun gruer for 
hvad der vil ske, mens mørke skyer trækker sammen i horisonten. Hendes to 
tjenerinder, Dersagrena og Melicoma, prøver at holde modet oppe hos hende. 
”Hvorfor være bekymret for en, der er frygtløs?”, synger de.

Damerne fortsætter med en vise om Fingals heltegerninger. Musikalsk er stilen 
er herlig blanding af nordiske og skotske traditioner, og harpen er med som 
skjaldeinstrument. Når der er harpe med i nationalromantisk musik, betyder det, 
at der kvædes en vise.

Ramund til en storslået og ganske uhyggelig hymne. På den måde afslører 
fortiden uventede dybder, og musikken må have fået nakkehårene til at 
rejse sig på datidens modtagelige publikum. Det kan faktisk stadig ske, for 
ouverturen er et mesterligt stykke musik.

Gade skrev Ossian-ouverturen til en kompositionskonkurrence, udskrevet 
i 1840 af Musikforeningen i København. Man forventede sig så meget af 
ham, at han fik lov til at aflevere efter at fristen var overskredet – hvorefter 
han vandt. Præmien var, at ouverturen blev udgivet på tryk og dermed 
kunne udbredes. I 1842 blev den opført to gange i Leipzig, og det blev Gades 
sensationelle gennembrud. Ossian-ouverturen blev i hans levetid opført 
over 200 gange i udlandet.

Niels W. Gade: Comala
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Mørket falder på, og Comala begynder at se syner. Skræmte hjorte og lynglimt på 
himlen fortolker hun som Fingals soldater, der flygter i panik. Vindens brusen i 
træerne bliver til lyden af susende spyd, og floden strømmer med blod, ikke med 
vand. Comala beder ånderne om at vise et syn af Fingal, som hun frygter er faldet 
i kamp.

I sine hallucinationer ser Comala åndehæren føre de faldne krigere hjem. ”Det er 
sikkert, at han er faldet”, synger Comala. Hun beder Fingals døde ånd flyve ned 
til hende, så hun kan følge med ham til de dødes rige.

Men Fingals hær har ikke tabt. Krigerne vender tilbage og synger om, hvordan 
fjenden blev jaget på flugt. Den hjemkomne Fingal aner uråd og spørger, hvorfor 
alle i lejren er så bedrøvede. Han får det triste budskab: Du ser aldrig Comala 
igen. Hun ligger død ved klippen, hvor hun flakkede rundt i sin vildelse.

Fingal dvæler ved Comalas lig og synger en smuk sørgevise med kor. Han beder 
alle istemme en hyldest til hans elskede, der nu hviler hos de gamle forfædre. 
Med en imponerende triumfmarch, sunget af skjalde og jomfruer, hyldes Comala 
som en heltinde, der levede og døde for sit folk.
 
Genhør med et glemt værk

Gades død i 1890 efterlod dansk musikliv i chok. Men overraskende hurtigt 
kom man sig – i erkendelse af, at det var tid til forandring. Gade havde haft en 
konservativ indflydelse, og nye generationer havde længe haft lyst til at prøve 
andre muligheder af. Da Carl Nielsen omkring 1910 fik sit brede gennembrud, 
stod det klart, at Gades musik nu tilhørte fortiden.

Comala var et af de værker, der herhjemme blev lagt bort, for det havde faktisk 
aldrig nydt særlig popularitet hos det danske publikum. Selv når man forsøgte sig 
med en dansk oversættelse, opfattede man det som et ’tysk’ værk, i modsætning 
til Elverskud, der fortæller en dansk sagnhistorie – på dansk. Den holdning 
levede videre, og Comala har kun været indspillet én gang (det var i 1994). 

At Gades stjerne dalede, skyldtes dog også det generelle syn på den stil, han 
repræsenterede: en kølig, klassicistisk form for romantik, hvor rammerne er faste 
og teknikken har en stor rolle. Også Gades mentor Mendelssohn led i mange 
år under samme kritik. Først i de senere årtier har man fået et nyt syn på hans 
musik, og Mendelssohn har oplevet en stor renæssance. Det bliver spændende at 
se, om Gades 200-års fødselsdag kan føre til, at nysynet også falder på ham.

I forbindelse med 
aftenens koncert 
indspilles Comala for 
plademærket Dacapo.
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Dirigent

Laurence Equilbey
Den franske dirigent Laurence Equilbey er en af Europas førende 
korledere. Hun har stiftet sit eget kammerkor, Accentus, og med 
det sat en ny standard for velklang og præcision i fransk korsang. 
Det kan nydes på de mange indspilninger, hun har lavet med 
koret.

Laurence Equilbey har en bred dirigentuddannelse og har 
studeret i både Paris og Wien. Senere kom hun til Norden, hvor 
hun studerede hos den finske dirigentguru Jorma Panula og i 
Stockholm hos Eric Ericson, den største kordirigent i nyere tid.

Med sit kammerkor har Laurence Equilbey dyrket et meget bredt 
repertoire. Hun har arbejdet med barokmusik, romantisk musik 
og helt nye værker, og hun har udviklet en særlig genre i form af 
virtuose kortransskriptioner af instrumentalmusik. 

Accentus og Laurence Equilbey opfører ofte oratorier og 
kirkemusik i samarbejde med forskellige franske orkestre. For et 
par år siden grundlagde hun selv et orkester, Insula Orchestra, der 
på originalinstrumenter fra 1700-tallet koncentrerer sig om musik 
fra oplysningstiden.

Laurence Equilbey har desuden grundlagt et ungdomskor, Jeune 
Chœur de Paris, der er tilknyttet konservatoriet i Paris. Hun 
var korets dirigent fra 1995 til 2010 og har i dag stillingen som 
kunstnerisk leder.

Ved siden af sine egne ensembler er Laurence Equilbey ofte 
gæstedirigent hos franske og tyske orkestre. I aften dirigerer hun 
for første gang DR SymfoniOrkestret. Til sommer opfører hun 
koncertens to værker af Niels W. Gade i Frankrig med sit eget kor 
og operaorkestret fra Rouen.

• Laurence Equilbey

• Fransk dirigent, født 1962 i  
 Paris

• Stifter og kunstnerisk leder af  
 kammerkoret Accentus

Foto: Agnés Mellon
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Sopran

Marie-Adeline Henry   
Sopransangerinden Marie-Adeline Henry er fra Frankrig. Hun er 
uddannet på Pariseroperaens Akademi Atelier lyrique, og hun har 
studeret privat hos bl.a. den franske diva Natalie Dessay.

Marie-Adeline Henry debuterede i 2008, vandt flere priser i 
sangkonkurrencer i 2011 og 2012, og hun har i dag etableret sig 
som en anerkendt, lyrisk sopran på de franske operascener. Hun 
optræder især på operaerne i Paris, Montpellier og Rennes. 
Blandt hendes roller har været Mélisande i Debussys opera 
Pelléas og Mélisande, Eurydike i Glucks Orfeus og Eurydike og 
Fiordiligi i Mozarts opera Cosi fan tutte. 

Hun er en alsidig sangerinde, der både synger tidlig opera fra 
barokken med specielle barokensembler og uropfører helt 
nye, franske værker. Rollen som Donna Elvira i Mozarts opera 
Don Juan sang hun sidste år på det historiske Drottningholm 
Slotsteater udenfor Stockholm, dirigeret af Marc Minkowski, og 
Lullys barokopera Armide har hun denne vinter sunget flere 
steder i Europa, dirigeret af den franske cembalist Christoph 
Rousset. 

Hendes seneste optræden har været i den kvindelige hovedrolle 
som Tatjana i Tjajkovskijs opera Eugen Onegin på Operaen i 
Nice. 

I næste måned skal hun synge Donna Elvira i en opsætning på 
Versailles Kongelige Opera, og til maj synger hun rollen som 
Micaela i Bizets Carmen på Rennes Operaen.

•  Marie-Adeline Henry

•  Fransk sopran, født 1980 i 
Bordeaux 

•  Optræder på mange af de 
franske operascener

Foto: Jeremy B Williams
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Baryton

Markus Eiche 
Den tyske baryton Markus Eiche har siden sin debut for knapt 20 
år siden sunget et stort udvalg af operaroller som solist på Wiens 
Statsopera og Nationalteatret i Mannheim. Af stemmetype er 
han en såkaldt ’kavalerbaryton’ og har dermed mange forskellige 
helte, grever og baroner i sit repertoire.

Markus Eiche var godt i gang med at uddanne sig til 
elektroingeniør (og nåede faktisk at gennemføre studiet), da 
han blev optaget på musikkonservatoriet. Han studerede sang 
i Karlsruhe og Stuttgart, og i slutningen af 1990’erne vandt han 
flere sangerpriser rundt om i Europa.

Som færdiguddannet sanger blev han i 2001 ansat på 
Nationalteatret i Mannheim, og i 2007 skiftede han til Wiens 
Statsopera. Samme år debuterede han ved Wagnerfestspillene 
i Bayreuth, hvor han senest har sunget den store rolle som 
Wolfram i Tannhäuser.

Siden 2010 har Markus Eiche arbejdet freelance med en særlig 
tilknytning til Wiens Statsopera og den Bayerske Statsopera 
i München, hvor han sidste år sang Beckmesser i Wagners 
Mestersangerne i Nürnberg. Han har gæsteoptrådt på bl.a. La 
Scala i Milano, Semper Operaen i Dresden, Berlins Statsopera 
og Operaen i Barcelona. Han har også optrådt mange gange ved 
Salzburg Festspillene.

Ved siden af operakarrieren holder Markus Eiche meget af at 
synge lieder, og han har også sunget de store (bas)barytonpartier 
i oratoriefaget, f.eks. Brittens War Requiem, Carl Orffs Carmina 
Burana, Bachs passioner og Brahms’ Requiem. Desuden 
underviser han på konservatoriet i Zürich.

• Markus Eiche

•  Tysk baryton, født 1969 i 
Schwarzwald

•  Solist ved Wiens Statsopera 
og den Bayerske Statsopera  

Foto: Michael Poehn
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Mezzosopran

Rachel Kelly 

Alt

Elenor Wiman  

Mezzosopranen Rachel Kelly er fra Irland. Hun er uddannet i 
Dublin og på Royal Academy of Music i London. Derefter fortsatte 
hun til Royal Opera House, bedre kendt som Covent Garden, 
hvor hun i to år har været en af operahusets unge sangere på 
talentholdet. 

På Covent Garden har hun sunget med i et bredt udvalg af 
forestillinger – fra Mozarts syngespil Zaide til Bizets Carmen, 
hvor hun havde rollen som Mercédès. Særlig ros fik hun i Kasper 
Holtens opsætning af Cavallis barokopera L’Ormindo, der blev 
spillet på Shakespeare-teatret The Globe. 

Rachel Kelly var i sidste måned finalist ved Paris Opera 
Competition, og tidligere på sæsonen sang hun Donna Elvira i 
Mozarts Don Juan på den Nordirske Opera. Til foråret skal hun til 
Firenze og synge partiet som Idamante i Mozarts Opera Idomeneo.

Den svenske altsangerinde Elenor Wiman er født på Gotland, men 
uddannet og bosat i Danmark. Hun har sunget på mange forskellige 
operascener i Norden, Tyskland og Spanien, og hendes repertoire 
spænder fra Wagners Nibelungens Ring til Purcells Dido og Æneas, 
tidlig barokopera og nykomponeret musikdramatik. Hun er også 
en flittig solist i kirkeværker, bl.a. i Bachs passioner og h-mol Messe, 
Händels oratorier, Mozarts Requiem og ved mange barokkoncerter 
rundt om i landet.
 
Siden 2013 har Elenor Wiman været medlem af vokalensemblet Ars 
Nova Copenhagen under ledelse af dirigenten Paul Hillier. Med dem 
har hun indsunget flere albums, og med ensemblet Theatre of Voices 
medvirker hun på en ny cd fra Deutsche Grammophon med musik 
af den Oscar-nominerede islandske komponist Jóhann Jóhannsson. 
Elenor Wiman synger også i DR KoncertKoret.

Foto: Gerard Collett

Foto: Agnete Schlichtkrull



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



HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET

Restauranten: Supplér din koncertoplevelse med en 
hyggelig og lækker middag i DR Koncerthusets Restaurant. 
På www.drkoncerthuset.dk kan du læse mere om restauranten 
og månedens menu. Det er nødvendigt at  reservere bord i 
forvejen, og det kan gøres på e-mail:  book1bord@dr.dk 
eller telefonisk på 35206360 (hverdage 12-16).

Garderoben er bemandet, gratis og befinder sig 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 rundvisnings-
tilbud og tilpasser gerne rundvisninger efter dine behov. 
Besøg www.drkoncerthuset.dk.

Udlejning/konferencer: DR Koncerthuset danner 
en unik og professionel ramme om ethvert arrangement. 
Læs mere på DR Koncerthusets hjemmeside eller kontakt 
os direkte på email: 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 email: 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 www.drkoncerthuset.dk.

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

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

DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Knud Højgaards Fond
Augustinus Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
Beckett-Fonden
Statens Kunstfond
Oticon Fonden
Damco. Global logistics. Individual solutions.

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


