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Program

Søndag 15. januar kl. 16
Glyptotekets Festsal
DR VokalEnsemblet
Marcus Creed

dirigent
Celine Haastrup

præsentation
Koncerten sendes
i P2 Koncerten
mandag 16. januar kl. 19.20

György Ligeti (1923-2006)
Lux Aeterna (1966) for 16 stemmer
Anton Bruckner (1824-96)
Virga Jesse floruit (1885)
Christus factus est (1884)
Pelle Gudmundsen-Holmgreen (1932-2016)

May. Decay & Sorrig. Glæde (2016)
Uropførelse, DR-bestilling

May. Decay (2016) for 1-18 stemmer

1. May in the Green-wood
2. To Violets
3. To Daffodils
Sorrig. Glæde – Kingo Fragmenter (2016)
for 4-18 stemmer

1. Far verden, farvel
2. Sorrig og glæde

PAUSE (15’)
Olivier Messiaen (1908-92)
Cinq rechants (1948) for 12 stemmer
1.
2.
3.
4.
5.

Hayo kapri tama
Ma première fois
Ma robe d’amour
Niokhamâ palalan(e)sou-kî
Mayoma kalimolimo

James MacMillan (1959)
Màiri (1995) for 16 stemmer

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Kunstnerisk leder for DR VokalEnsemblet
& DR KoncertKoret: Michael Emery
Producent & producer: Ivar Munk

Musikteknik: Peter Bo Nielsen
Produktionsleder: Cecilie Honoré
Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
& Cecilie Rosenmeier

Forsidefoto: Agnete Schlichtkrull
Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS
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Kære
publikum!
Hjerteligt velkommen til DR VokalEnsemblets jubilæumskoncert i
Glyptotekets smukke festsal – næsten på dato 10 år efter ensemblets debut
i samme sal! Dagens program afspejler på én gang DR VokalEnsemblet
og chefdirigent Marcus Creeds høje, musikalske niveau og viser samtidig
ensemblets stærke ønske om at berøre menneskelivets store temaer i
musikken; i dag kærligheden og troen.
DR er internationalt anerkendt for sit vokalarbejde. I DR Korskolen og
DR PigeKoret, som tilsammen tæller 300 børn og unge, lægger vi kimen
til fremtidens sangere. I DR KoncertKoret har vi 56 sangere, der primært
optræder sammen med DR SymfoniOrkestret. Og endelig har vi med DR
VokalEnsemblet et elitekor, der i sit a cappella-arbejde kan måle sig med de
bedste kammerkor i verden.
DR VokalEnsemblet har to spor i sit virke: På den ene side fordyber
koret sig i krævende a cappella-værker og præsenterer et koncentreret
koncertpublikum for udsøgt kormusik; på den anden side – og i stadig højere
grad – deler DR VokalEnsemblet glæden ved at synge med andre. Næsten
dagligt forærer koret os danske sange og salmer i deres egne fortolkninger
på DR K, ligesom de i de kommende sæsoner vil invitere til workshops med
en række amatørkor – og til arrangementer, hvor alle er velkomne til at synge
med på velkendte sange, såvel som store, klassiske korværker.
De to spor er jævnbyrdige, for vi sætter en ære i at have et vokalt ensemble,
som er på niveau med de bedste i verden uden på noget tidspunkt at miste
jordforbindelsen og kontakten til stemmen i alle os andre. At det projekt er
lykkedes og har så stor succes, skyldes ikke mindst, at ensemblet består af
en flok fantastisk dejlige mennesker, der passer på musikken og hinanden i
en grad, som er ret sjælden i denne verden.
Som øverste chef for og meget stor fan af DR VokalEnsemblet er det mig en
ære og glæde at ønske dem alle, inklusive korets energiske leder Michael
Emery, vores mangeårige producent Ivar Munk og holdet omkring dem, et
højt og velklingende til lykke. Tak for sangen, kære venner, bliv ved – vi kan
ikke leve uden jer.

Kim Bohr

Chef for DR Kor & Orkestre
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Hilsen fra
en komponist
De stiller sig ved siden af hinanden – lytter til hinanden og synger.
De kender hinandens stemmer og klangen bliver tæt og smuk.
De synger gammel musik og gør den ny, og de synger den helt nye
musik, som vi, komponisterne, har skrevet til dem. Den musik, vi
kommer med, er de ikke bange for. Den kan være ufatteligt svær,
og der kan være lyde og klange, som ingen vidste eksisterede; men i
deres stemmer kommer musikken til at lyde, som om den altid har
eksisteret, som var den forunderligt gammel og klassisk.
De er solister, der smelter sammen. Hver enkelt sanger er fyldt op
med overskud, og i sammensmeltningen af solisterne skabes der
stor, stor klasse.
Ind imellem står de ikke ved siden af hinanden. Vi, komponisterne,
sender dem ud i rummet; placerer dem hver for sig, og helt alene står
de med en tone ude i rummet. De kan dårligt høre de andre stemmer,
for nu er det kun i publikums ører, at musikken smelter sammen; men
de er stålfaste og har modet til at være alene midt i musikken.
Modet, klassen og så engagementet: Samlet og hver for sig er de så
behagelige mennesker, kunstnere at arbejde med for en komponist,
for de har klassen til at kunne engagere sig i vores musik, og de ikke
bare synger, reproducerer den; de er med til at skabe den. De går helt
naturligt ind i den bane, der går fra tonen sættes på papir, til den
lander i de ører, der lytter til den.
DR VokalEnsemblet er en gave til det danske musikliv, og de har ikke
mindst været en gave til den allernyeste musik – en langtidsholdbar,
vidunderlig gave til os, komponisterne. Ligesom de kan få vores
musik til – på en helt naturlig måde – at lyde, som om den altid har
været der, er de selv et ensemble, som man føler altid har været der,
og i hvert fald altid må være der. Kære DR VokalEnsemblet. Stort,
stort til lykke og en endnu større: Tak!

Bent Sørensen
Komponist
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György Ligeti
Lux Aeterna for 16 stemmer
Af Christian Hildebrandt

Lux aeterna – ’det evige lys’ – er oprindeligt en del af den tusind
år gamle romersk-katolske requiemmesse. I hænderne på György
Ligeti har den gamle tekst dog fået en ny fortolkning, og hans Lux
Aeterna fra 1966 er et af århundredets mest ikoniske korværker.
Satsen er et nybrud af kompleks rytmik og mikropolyfoni, men til
gengæld så asketisk i udtrykket, at det hele er næsten umærkelige,
subtile detaljer. Som Ligeti i en note uddyber: “Det skal synges
fuldkommen uden rytmisk betoning”. Fraværet af hørbar rytme kan
give en oplevelse af sangerne som skabere af et klangunivers, hvor
dirigenten som en lydløs rumfugl svæver gennem de ca. ni minutters varighed, indtil han når det helt tomme rum med syv takters
dirigeret stilhed!

Anton Bruckner

Virga Jesse floruit & Christus factus est

For Anton Bruckner var tro ikke et spørgsmål, men et livsvilkår han
hengav sig til i en blanding af rus og ydmyghed. Begge dele høres
tydeligt i hans motetter. Virga Jesse floruit (1885) har tekst fra
Esajas’ Bog, der omtaler “en kvist der skyder frem af Isajs rod”. Den
helstøbte motet kan også opfattes som en liturgisk række af ’korsvar’
og retorisk indlagte generalpauser.
Efter det intimt indledende “Virga Jesse” (Isajs rod) udbryder
et kraftfuldt “floruit” (blomstrer), som imiterer det såkaldte
’Dresdener-amen’ – et meget yndet korsvar i datidens tyske kirker.
Motetten ender med et “Alleluia”, hvis sidste takter bringer et
dalende motiv i tenorstemmen, der tager et højere og højere afsæt,
som ville det strømme fra selve himlen.
Christus factus est (1884) fra Paulus’ brev til Filipperne
beskriver Jesu jordiske ydmygelse og død over for hans ophøjede
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guddommelighed i himlen. Den dramatiske kontrast har tiltalt
Bruckners romantiske nerve, og her når han højdepunktet af sin
motetkunst. Teksten hører liturgisk til Skærtorsdag, og første del af
satsen udmaler Jesu ydmygelse og død i dramatisk, fortættet form,
nærmest som en lille passionshistorie.
Fra begyndelsens sørgemarchrytme går satsen på ordet “obediens”
over i en lang, faldende dissonanskæde med piskeslagsmotiver,
indtil den dystre klang kommer igen og udmaler den hellige død på
korset. En typisk brucknersk generalpause symboliserer ’dødens
rum’. Anden del beskriver den sejrende Kristus i himlen med et brat
sceneskifte til massivt opbyggede sekvensblokke. Slutningen kredser
om de sidste mystiske ord – “over alle navne” – i skiftevis smægtende
polyfoni og voldsomme fortissimo-akkorder.

Pelle GudmundsenHolmgreen
May. Decay & Sorrig. Glæde

May. Decay og Sorrig. Glæde var Pelle Gudmundsen-Holmgreens
sidste kompositioner, før han døde i juni 2016. De to værker angives
som ’beslægtede’, hvilket titlernes særlige konstruktion også antyder.
May in the Green-wood er første sats i May. Decay. Teksten er
middelalderengelsk og kredser om skovens muntre mænd, iblandet en
kristen symbolik, hvor ordet ’green-wood’ får dobbelt betydning som
skov og Jesu kors. Musikalsk har satsen en genklang af tidlig polyfoni.
De følgende satser har tekst af digteren Robert Herrick, hvor violer og
påskeliljer er metaforer for livets skønhed og forgængelighed.
To Violets tager som den foregående sats udgangspunkt i et enkelt,
enstemmigt tema, men bliver hurtigt til massiv mangestemmighed i
en række blokke med diffus klanglig tæthed. Satsen slutter med fem
cluster-akkorder over digtets sidste stavelser – som en epilog over de
stakkels violers upåagtede endeligt: “Poor girls, neglected”.
To Daffodils – til påskeliljerne – har to overordnede afsnit, hver med
fire enkle, melodiske strofer i sopranstemmerne over et tæt, statisk,
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men bølgende klangvæv i understemmerne. Før, mellem og efter
de to strofiske formdele står det vibrerende cluster-tæppe alene og
fremhæver enkelte ord: “Stay”, “Go” og “We die” – livets nøgterne
grundvilkår.
Kingo Fragmenter er undertitlen til Sorrig. Glæde, hvis to satser
bygger på salmedigtene Far, Verden, far vel og Sorrig og glæde, begge
fra Thomas Kingos Aaandelige Siunge-koors Anden Part fra 1681.
Første sats falder i fem strofer med hver fire verslinjer. Hver linje
begynder med en lang fællestone og spreder sig derpå ud i en tæt
kromatisk cluster. Tredje strofe er kun for bassangerne, mens
fjerde strofe ligger i tenorgruppen, ved sætningen “Ak, kødelig
lyst. Som mangen med dødelig læber har kyst” dog kun én sanger.
Femte strofe er igen fuldtalligt kor i tæt clusterklang. Salmens
tungsindighed og til foragt grænsende uvilje mod alt jordisk kommer
til udtryk i de uafladelige tonesammenstød, mens den enlige
tenormelodi i sangens midte virker hjerteskærende forladt. Måske
en tanke til Kingos tab af ungdomskærligheden Sille Balkenborg,
som døde kun et år efter, de havde giftet sig.
Anden sats har tekst fra salmen Sorrig og Glæde, der også har
dannet værkets titel. Satsens forskellige rytmiske lag og forskudte
stemmegrupper trækker tråde tilbage til renæssancens motetkunst.
De tre strofer, som løber gennem satsen fremstår i sin helhed
i de hurtigste tempolag, men fragmenteres ned igennem i de
langsommere lag. Her er netop ordene “sorrig” og “glæde” hyppigt
tilbagevendende og bliver en slags ’siet’ ekko af salmens essens.

Olivier Messiaen
Cinq rechants for 12 stemmer

Cinq rechants (1948) er sidste del af Olivier Messiaens store
Tristan-trilogi, som bygger på myten om Tristan og Isolde, det
ultimative kærlighedsdrama, som også havde en personlig genklang
i Messiaens eget følelsesliv. Teksten er en blanding af fransk og et
quasi-sanskrit, som Messiaen selv har opfundet, hvor vokaler farver
harmonikken, og skiftevis hårde og bløde konsonanter giver perkussive virkninger i satsens rytmiske tekstur.
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Cinq rechants er et yderst kontrastfyldt værk, som nogle steder
næsten står stille, men i næste øjeblik danser vildt afsted. Myten
får hos Messiaen et kosmisk aspekt i den evige cyklus af liv og død
med kærligheden som drivkraft. I de første to satser vinder livet
over døden, mens tredje sats viser kærlighedsakten i livets midte.
De sidste to satser maner dødsskygger og uhyrer frem, men værket
ender med at antyde en ny begyndelse til liv.

James MacMillan
Màiri for 16 stemmer

James MacMillan finder ofte inspiration i keltisk folkemusik. Det
gælder også det 16-stemmige korværk Màiri fra 1995, som trods tæt
polyfoni og jævnlige udbrud af virtuose koloraturer hviler på lange
droner og tilbagevendende fraser i pentaton melodik. Teksten er et
gælisk 1800-tals digt af Evan MacColl, som komponisten selv har
oversat til engelsk. Den poetiske form er uden rim og fast rytme, men
med en gentagen fraseindledning med ordene “She has gone like a …”
efterfulgt af skiftende metaforer for kvindens forsvinden, der står
som et blidt motto og er med til at gøre det komplicerede værk
nærværende, varmt og hemmelighedsfuldt.
Satsen flyder i en række store bølger, fra det omtalte motto i
enkeltstemmer gradvis eskalerende mod stadig tættere, større og
kraftigere klang til bølgen så at sige kammer over i et orgiastisk
udbrud, som igen klinger af og gør plads til næste bølge. Mod
slutningen afløses bølgerne af stillestående guirlander af vuggende
bevægelser i damestemmerne, som langsomt bevæger sig op mod et
ultimativt højdepunkt, hvor satsen slutter.
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DR VokalEnsemblet
DR’s kammerkor

www.drvokalensemblet.dk

DR VokalEnsemblet debuterede 17. januar 2007 som DR’s nye,
professionelle kammerkor med 18 fuldtidsansatte klassiske sangere,
som alle kan optræde solistisk. 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 den franske kritikerpris Diapason d’Or, og om
samme CD skrev engelske BBC Music Magazine i sin anmeldelse: ”Det
er noget af den smukkeste og mest bevægende korsang, jeg nogensinde
har hørt.” Blandt andre udmærkelser kan nævnes den tyske ECHO
Award og Deutsche Schallplattenpreis – for ikke at tale om 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
SymfoniOrkestret og DR KoncertKoret. Koret samarbejder også
med andre ensembler som barokorkestret Concerto Copenhagen,
med hvem de i næste måned opfører Niels W. Gades Elverskud
i DR Koncerthuset. Også NDR Symfoniorkestret fra Hamborg,
Malmø Symfoniorkester og Bergen Filharmonikerne er blandt DR
VokalEnsemblets faste samarbejdspartnere.
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.
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Marcus Creed

VokalEnsemblets chefdirigent

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.

Fotograf: Agnete Schlichtkrull

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.
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Sangere

DR VokalEnsemblets
sangere
Sopran
Jihye Kim
Christine Nonbo Andersen
Malene Nordtorp
Klaudia Kidon
Astrid Kastensson Navarro-Alonso
Alt
Rikke Lender
Hanna-Maria Strand
Linnéa Lomholt
Tobias Nilsson
Tenor
Poul Emborg
Emil Lykke		
Adam Riis
Lars Pedersen
		
Bas
Torsten Nielsen
Hans-Henrik Raaholt
Daniel Åberg
Steffen Bruun
Johan Karlström
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Kommende koncerter med
DR VokalEnsemblet
25. februar kl. 15 – DR Koncertsalen

Niels W. Gades Elverskud
DR VokalEnsemblet
Concerto Copenhagen
Lars Ulrik Mortensen, dirigent
Solister: Sophie Juncker, Ivonne Fuchs, Johannes Weisser
3. marts kl. 19.30 – Roskilde Domkirke
4. marts kl. 20 – Vor Frue Kirke, København

Meditationskoncert
DR VokalEnsemblet
Henrik Dam Thomsen, cello
Bart Van Reyn, dirigent
Musik af: Arvo Pärt, Henryk Górecki, John Tavener m.fl.
29. april kl. 17 – Den Sorte Diamant

Sange fra en ø
DR Vokalensemblet
Medlemmer af DR SymfoniOrkestret
Marcus Creed, dirigent
Musik af: Hans Werner Henze, Luigi Nono, Sofia Gubaidulina

www.drvokalensemblet.dk

