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Sange fra en ø  
Program

HANS WERNER HENZE (1926-2012)  
Lieder von einer Insel (1964) for kor og instrumental- 
ensemble, korfantasier til digte af Ingeborg Bachmann 
 
 I Schattenfrüchte fallen  
 II Wenn du auferstehst 
 III Einmal muss das Fest doch kommen! 
 IV Wenn einer fortgeht 
 V Es ist Feuer unter der Erde  
 
Varighed: ca.  25´ 
 
 
GYÖRGY LIGETI (1923-2006)     
Drei Phantasien nach Friedrich Hölderlin (1982)  
for 16 stemmer 
 
 I Hälfte des Lebens  
 II Wenn aus der Ferne 
 III Abendphantasie 
 
Varighed: ca.  13´ 

 
PAUSE (20’) ca. 17.40
 
 
LUIGI NONO (1924-90)  
Sarà dolce tacere (1960), sang for 8 solister 
 
Varighed: ca.  7´ 
 
 
HANS WERNER HENZE (1926-2012)  
Orpheus Behind the Wire (1983), korsuite 
 
 I What was Hell like?    
 II The Point to be Noted 
 III You Who Survived 
  Tenorsolo: Adam Riis 
 IV It was Changed  
 V Orpheus 
      
Varighed: ca.  22´ 
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Sange fra en ø 
Tyskeren Henze, ungareren Ligeti og italieneren Nono var jævnaldrende 
brødre i ånden som skabende kunstnere i det store opbrud efter Anden 
Verdenskrig. Alle tre med et brændende engagement i opbygningen af en ny 
verden, naturligvis med forskellige kulturelle afsæt og også forskellige syn 
på tradition og avantgarde. Koncertens hovedskikkelse er Henze, den mest 
omfavnende med hensyn til samspillet mellem disse to begreber, mens Ligeti 
og Nono kiler sig ind på programmets midte og sætter i en vis forstand mere 
udfordrende toner til en tematik om ensomhed og kærlighedssavn. Fælles for 
dem var en vis tilknytning til Darmstadt, efterkrigstidsmodernismens tyske 
højborg. 

Henze valgte Italien som sin nye hjemstavn i 1953, skuffet over det 
dogmatiske miljø i Darmstadt og forbitret over overlejrede nazistiske og 
fascistiske tendenser i Vesttyskland. Året forinden havde han truffet den 
østrigske lyriker Ingeborg Bachmann (1926-1973) og var blevet indtaget 
i både hendes personlighed og en række smukke og sørgmodige digte fra 
hendes hånd. På Henzes invitation rejste hun i august 1953 til øen Ischia ud 
for Napoli, hans første italienske opholdssted, og således opstod et sælsomt, 
tæt forhold, som ikke kunne fuldbyrdes på grund af Henzes homoseksualitet. 
I Bachmanns digtcyklus Lieder von einer Insel – Sange fra en ø – oplever 
vi hendes erindringer om deres samvær i et komplekst sammenløb af sorg 
over afvisningen, øens folkeliv og natur, kristen symbolik og græsk mytologi. 
Henze satte digtene i musik i 1964, på afstand af det uundgåelige brud som 
nu var blevet helet af et mere svalt venskabsforhold. 

Han skrev til Bachmann, at han ville bibringe hendes digte en ’anden 
stemme’, for at give dem en særegenhed og en bekræftelse. Man kan direkte 
finde Henzes anden stemme i basunen, de to celloer og kontrabassen, der 
ledsager sangene i et solistisk og kammermusikalsk kontrapunkt. Og som 
klanglige komplementer til Bachmanns gennemkomponerede ordpartitur 
valgte han et lille orgel, pauker og overvejende resonerende slagtøj. 

Asken fra Ischias udslukte vulkan bæres sagte ned over øen af havvinden, 
mørkets og nattens musik i den første fantasi. Med få udsving holdes 
korsangen i ekstremt svage nuancer, voksende til et pludseligt og smertefuldt 
udråb da Bachmann fremmaner deres undergang på havet som korsfæstede 
til en skibsmast. I den følgende sats påkalder kontrabas og basun en 
genopstandelse, i en sammenvævning af påskemorgen og et dionysisk ritual. 
Dernæst toner en katolsk helgenprocession frem, sådan som de oplevede den 
på Ischia, formet som en behersket siciliano, folkemusik fra regionen, hvor 

Af Valdemar Lønsted 

Hanz Werner Henze:
Lieder von einer Insel
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den personlige passion gradvis overdøver menighedens. Den fjerde sats er 
som en hvisken. En afsked med ham der gik bort: Hans liv bør gå i stykker, 
gods og forråd skal han kaste i havet, “og så kommer han tilbage. Hvornår? 
Spørg ikke.” Den sidste fantasi udtrykker et håb om en genforening. Det er 
øen, der synger om sammensmeltningen af ilden i undergrunden og det 
omgivende vand, to uforenelige elementer som digterinden og komponisten 
alligevel bliver vidner til. 

György Ligetis verden er på flere måder omvendt i forhold til Henzes. Som 
ungarsk jøde undgik han med nød og næppe døden i en udryddelseslejr, 
hvilket ikke skete for hans far og bror, og det korte tøbrud i Ungarn 1956 
førte ham først til Østrig og siden til Vesttyskland, hvor han snart skabte sig 
en fremskudt position i avantgardens cirkler. Efter elektroniske arbejder og 
en kompositionsstil, som han kaldte mikropolyfoni, slog Ligeti ind på en ny 
vej med eksempelvis korværket Drei Phantasien nach Friedrich Hölderlin 
(1982). Her eksperimenterer han med harmonier i blandinger af diatonik 
og kromatik og med en genfunden melodisk åre – en sanselig og opulent 
polyfoni for 16 solostemmer af ekstraordinært udfordrende karakter for 
de udøvende. At Ligeti valgte visionær poesi af den store tyske romantiker 
Friedrich Hölderlin (1770-1843) hænger sammen med denne harmoniske 
overflod. Musikken springer ud af ordene, som i Hälfte des Lebens, et næsten 
symbolistisk digt om at være midtvejs i livet, visualiseret i nostalgiske 
sensommerbilleder og vemod over vinterens komme. Den musikalske 
fremmaning af et vanvittigt skylandskab i Abendphantasie fandt ifølge Ligeti 
også sin inspiration i renæssancemaleren Albrecht Altdorfers storladne 
Alexanderslaget ved Issos. 

Hölderlin hylder i den anden fantasi Wer aus der Ferne sin elskede Diotima, 
og man kan muligvis finde en tilsvarende fjern donna hos Cesare Pavese 
(1908-1950), i digtet Sarà dolce tacere fra 1945 som Luigi Nono satte i en 
strengt organiseret musik i 1960. ’Tavsheden er sød’, betyder sætningen 
hentet fra slutningen af teksten. Men digteren taler måske samtidig til det 
elskede landskab, som beskrives: Le Langhe i Piemonte, med vinmarker 
og rørskove der strækker sig op ad højdedragene. Pavese priser hjemegnen 
med en drømmende melankoli – den havde også været skuepladsen for bitre 
kampe mellem partisaner og tyske soldater, og dermed har hans flere gange 
udtrykte længsel efter stilhed adskillige betydningslag. 

Nono var fascineret af naturens stilhed i Paveses digtning – ”man hører 
stemmer, der kommer fra den vedblivende ødelagte og glemte natur”, sagde 
han. Det er vel forestillingen om disse stemmer, vi møder i korværket, otte 
solostemmer delt op i to grupper, stille og skrøbelige røster, men også ofte 
i heftige udbrud. Tekstens stavelser og vokaler går fra sanger til sanger i 
konstant vekslende mønstre, nu og da forstummende med lukket mund. 

György Ligeti:
Drei Phantasien nach
Friedrich Hölderlin

Luigi Nono:
Sarà dolce tacere
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Nono nævnte selv renæssancens venetianske kirkemusik som en inspiration 
for stykkets scenografi. De to korgrupper står nemlig over for hinanden og 
interagerer som i Giovanni Gabrielis rumlige udnyttelse af Sankt Markus 
Kirkens pulpiturer. Denne flerkorsmusik studerede Nono dybtgående 
sammen med sin lærer Bruno Maderna, hvem Sarà dolce tacere er tilegnet.  

Efter Bachmann-sangenes fremkomst udviklede Hans Werner Henze en 
markant samfundskritisk dimension i sin kunst og engagerede sig politisk 
på venstrefløjen. Sammen med en ligesindet, den engelske dramatiker 
og forfatter Edward Bond (f. 1934) skabte han operaen We Come to the 
River (1975), og Henze var den drivende kraft i flere fællesprojekter med 
Orfeus-myten som tema. Således opstod Orpheus Behind the Wire (1981-
83), en cyklus for blandet kor a cappella. Orfeus bag pigtråden – myten 
er her blevet overført til værkets samtid med et anklagende blik på det 
argentinske militærdiktatur (1976-1983), som havde ladet flere end 5.000 
systemkritikere torturere og myrde. Henze har sat Bonds gribende digte i 
en roligt fremadskridende musik, fem klagesange af skønhed, gru og smerte, 
i en kontrastrig brug af toneflader og frodigt bølgende melismer som i den 
italienske madrigalkunst. 

”Hvordan var helvede?” – spørges der i den første sang. Og Orfeus svarer 
med Dante, at alt var stille, også hans egen musik, for vinden stjal tonerne, 
og han gik på en fin aske. Hos Henze hører vi de dødes sang, sprukne sagte 
stemmer, søvngængeragtigt på evig vandring. Damestemmerne er alene i den 
næste sang, fremmaner synet af Orfeus og Eurydike, der hver for sig bliver 
bragt på en kærre inden for lejrens pigtråd og slået ihjel. På “wave of wire” 
indtræffer et af værkets voldsommeste udbrud, langsomt udglidende til en 
sorgfuld og tyst tonebølge, sunget på den dræbte skjalds navn. Sangerpoeten 
træder frem som tenorsolist i den dramatiske midtersats. Han står i dødens 
flod Styx til livet og skriver sine digte i vand, ingen kommer til at læse dem. 
Solist og kor begræder digterens selvpåførte død, og i et overvældende 
tutti bebrejder tilskuerne sig selv, at de intet gjorde for at forhindre det. 
Mandskorets fjerde sang grubler over mytens og hverdagens Orfeus, et 
seksstemmigt fletværk i gyldne, tætte harmonier og bløde linjeføringer. I den 
sidste sang rejser det ottestemmige kor sig i et indtrængende memento om 
de krige, undertrykkelser og forbrydelser, alverdens diktatorer og demagoger 
påtvinger menneskeheden. Over for dette står en anden verdensorden i kraft 
af Orfeus’ stille musik – symbolet på jubel og frihed.

Hans Werner Henze:
Orpheus Behind the
Wire
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Siden sæsonstart i 2014 har DR VokalEnsemblets chefdirigent
været Marcus Creed – en dirigent, der er rundet af den 
hæderkronede, engelske kortradition og i dag tilhører den 
europæiske elite af kordirigenter.

Marcus Creed er født i Eastbourne, Sussex, og begyndte 
studietiden ved universiteterne Christ Church og King’s College 
i Oxford efterfulgt af Guildhall School of Music i London. 
Efter dirigenteksamen flyttede Creed i 1976 til Tyskland, først 
som korinstruktør ved Deutsche Oper Berlin og siden bl.a. 
som kunstnerisk leder af RIAS Kammerkor, med hvem han 
har indspillet en række internationalt lovpriste cd’er. Siden 
1998 har Creed været professor i direktion ved Hochschule 
für Musik i Köln, og siden 2003 har han haft ledelsen af SWR 
Vokalensemble Stuttgart, som er Sydvesttysklands pendant til 
DR VokalEnsemblet.

”Jeg søger den højest mulige fuldkommenhed i fortolkning og
udførelse af musikken. Men det vigtigste for mig er at forsøge 
at gøre livet mere interessant for mit publikum”, har Marcus 
Creed sagt. Hans hjerte banker især for den nyere musik og for 
at introducere publikum for den guldgrube af musikoplevelser, 
der ligger gemt også i de mere komplekse moderne værker. I sine 
første sæsoner med DR VokalEnsemblet er det lykkedes at få 
entusiastiske publikums- og anmelderreaktioner på koncerter 
med musik af bl.a. Ligeti, Messiaen og Nono såvel som Gade, Carl 
Nielsen, Sibelius, Pärt, Martinu og Bachs H-mol-messe.

Fotograf: Agnete Schlichtkrull

Marcus Creed   
DR VokalEnsemblets chefdirigent

Sange fra en ø   
Dirigent
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DR VokalEnsemblet fejrer i år 10 års jubilæum som DR’s 
professionelle kammerkor med 18 fuldtidsansatte klassiske 
sangere, som alle kan optræde solistisk. ”Samtlige sangere i DR 
VokalEnsemblet gløder – både hver for sig og sammen,” som en 
anmelder har formuleret det. 

DR VokalEnsemblet præsenterer kormusik i alle former – fra 
middelaldermusik over barok og romantiske klassikere til danske 
salmer, sange og helt nyskrevne værker. Mange store danske og 
europæiske komponister har skrevet kormusik specielt til DR 
VokalEnsemblet, som er internationalt anerkendt for sin rene, 
nordiske klang.

DR VokalEnsemblet har indspillet i alt 10 CD’er, hvoraf flere har 
modtaget priser og udmærkelser. Korets indspilning af Olivier 
Messiaen-værker vandt i 2015 den store franske kritikerpris 
Diapason d’Or de l’Année, og blandt andre udmærkelser kan 
nævnes den tyske ECHO Award og den danske DR P2 Pris.  
I 2012 modtog DR VokalEnsemblet desuden to nomineringer til 
den amerikanske Grammy for CD’en The Nightingale.

DR VokalEnsemblet optræder hver sæson ved en række rene 
a cappella-koncerter, men kan også opleves i samklang med 
DR KoncertKoret og DR SymfoniOrkestret. Koret samarbejder 
også med andre ensembler som barokorkestret Concerto 
Copenhagen, Hamborgs NDR Symfoniorkester, Malmø 
Symfoniorkester og Bergen Filharmonikerne.

En af DR VokalEnsemblets vigtige opgaver er at bringe den 
levende kormusik ud i alle dele af Danmark. Ensemblet synger 
hver sæson koncerter i en række små og store danske kirker, 
og ensemblet involverer sig også i workshops og koncerter med 
lokale amatørkor. Når sangerne rejser ud i landet, er det med 
ønsket om at nå så bredt et publikum som muligt – ligesom alle 
danskere kan se med, når koret optræder i det daglige indslag 
Dagens Sang på DR K.

Sopran
Jihye Kim
Christine Nonbo Andersen
Malene Nordtorp  N
Klaudia Kidon N
Astrid Kastensson 
Navarro-Alonso
Camilla Toldi Bugge  *

Alt
Rikke Lender  N
Hanna-Maria Strand  N
Eva Wöllinger-Bengtsson *
Linnéa Lomholt
Tobias Nilsson
Lone Selchau *

Tenor
Poul Emborg
Emil Lykke  N
Adam Riis N
Lars Pedersen
Adriano Gaglianello *
Palle Skovlund *  

Bas
Asger Lynge Petersen *
Hans-Henrik Raaholt
Piet Larsen *
Daniel Åberg  N
Steffen Bruun
Johan Karlström  N

N = synger Nono: Sarà dolce tacere
* = sangere, der udvider  
 DR VokalEnsemblet i Henze:  
 Orpheus Behind the Wire

DR VokalEnsemblet
Sangerliste

Sange fra en ø   
DR VokalEnsemblet



Kommende koncerter med  
DR VokalEnsemblet
 

GADEfest
Lørdag 6. maj fra kl.13
Den Sorte Diamant

DR VokalEnsemblet 
Søren K. Hansen, dirigent

Øvrige medvirkende: 
Ensemble MidtVest,  
Københavns Politi Sangkor m.fl.
 
Musik af Niels W. Gade

 
Forår med Fischer
Søndag 14. maj kl. 16
Konservatoriets Koncertsal
 
DR VokalEnsemblet
Danmarks Underholdningsorkester
Adam Fischer, dirigent
Katrine Gislinge, solist
 
Musik af Mozart, Schubert & Beethoven

Fantastiske stemmer
Fredag 4. august kl. 19.30
Garnisonskirken
 
DR VokalEnsemblet
Marcus Creed, dirigent
 
Musik af bl.a. Bach, Bruckner, Pärt & Nørgård
 
 
Læs mere om koncerterne på 
www.drkoncerthuset.dk

www.drvokalensemblet.dk


