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GIUSEPPE VERDI (1813-1901)
Messa da Requiem, for solokvartet,  
dobbeltkor og orkester (1874)

 I  Requiem - Kyrie (kor og solokvartet)
 II  Dies irae

      Dies irae (kor)
  Tuba mirum (kor og bassolo)
      Liber scriptus (mezzosopransolo og kor)
      Quid sum miser (soli: sopran, mezzosopran, tenor)
      Rex tremendae (solokvartet og kor)
      Recordare (soli: sopran, mezzosopran)
       Ingemisco (tenorsolo)
       Confutatis (bassolo og kor)
       Lacrimosa (solokvartet og kor)
 III  Offertorio 

       Domine Jesu Christe (solokvartet)
 IV Sanctus (kor I og II)
 V  Agnus Dei (sopransolo, mezzosopransolo og kor)
 VI Lux aeterna (soli: mezzosopran, tenor, bas)
 VII Libera me (sopransolo og kor)

Varighed: ca. 90’

Produktionsledere: Jakob Helmer Mørck (DRSO) 
& Cecilie Honoré (DRKK & BBC Singers)
Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS



Verdis Requiem     
Om værket
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 Giuseppe Verdi 

Requiem
“Requier findes der masser af! 
Hvorfor tilføje endnu et?” Giuseppe Verdi 

Et requiem er en dødsmesse. Den særlige genre har tiltrukket komponister 
gennem hundredvis af år. Verdis Requiem er nok det mest dramatiske af dem 
alle. Det er et personligt opgør med døden, udtrykt gennem den oldgamle, 
latinske tekst.

Ikke meget i Verdis første 60 leveår tydede ellers på, at han kunne finde på at 
sætte den katolske dødsmesse i musik. Verdi var slet ikke kirkekomponist. Han 
var teatrets førstemand, Italiens største operakomponist, noget af en fritænker 
og på ingen måde from katolik. 

”Requier findes der masser af! Hvorfor tilføje endnu et?” sagde han frækt. 
Senere blev det alligevel to gange nødvendigt for ham at gøre netop dét.

Første gang var, da den gamle operakomponist Rossini døde i 1868. Verdi blev 
så nedslået, at han gik sammen med en hel skare andre italienske komponister 
om at skrive et kollektivt requiem til Rossinis minde. Hver skrev de én sats, og 
Verdi bidrog med den afsluttende sats, Libera me. Desværre var der så mange 
forskellige interesser involveret, at requiet aldrig blev opført. 

Fem år senere døde Verdis andet store forbillede, digteren Alessandro Manzoni. 
Ingen anden person havde Verdi beundret så højt. Manzoni var højt respekteret 
som kunstner, som intellektuel og som en samlende figur i den unge nation 
Italien. Igen følte Verdi en trang til at sætte et monument over sit idol, og igen 
måtte det være et requiem. Men denne gang ville han skrive det hele selv.

”Jeg vil gerne komponere en dødsmesse for Manzoni, som næste år skal 
opføres på hans dødsdag”, skrev Verdi til bystyret i Milano, hvor Manzoni 
var blevet begravet. ”Messen bliver temmelig omfattende og kræver ud over 
et stort orkester og et stort kor også fire-fem solister. Mon byen vil betale 
omkostningerne ved uropførelsen? Jeg vil selv bekoste nodeskriveren og dirigere 
både prøverne og opførelsen i kirken.”

Teksten i et requiem 
stammer fra den 
katolske dødsmesse.

Af Jens Cornelius
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Den første opførelse fandt som planlagt sted på årsdagen for Manzonis død, 
22. maj 1874, i Milanos Markuskirke. Men det var aldrig Verdis hensigt, at hans 
requiem kun skulle være et lejlighedsværk. Få dage senere opførte han derfor sit 
requiem et helt andet sted, nemlig i byens store operahus, La Scala. 

Requiet blev en øjeblikkelig triumf hos det italienske publikum. Og allerede et 
halvt år efter blev det opført i New York og året efter i London, Paris og så fjerne 
steder som Argentina og Egypten. 

Katolsk kritik af Verdi

’Verdis bedste opera’ blev requiet snart kaldt af spydige kritikere, og faktisk 
var det allerede inden uropførelsen blevet slagtet af den berømte dirigent 
Hans von Bülow. Bare tanken om, at Verdi, operakomponisten, mente at 
kunne komponere en dødsmesse, var for ham helligbrøde. Kirkemusikken 
kunne jo ikke undgå at blive til et show. Verdi var forberedt på kritikken og 
svarede igen: ”Denne messe skal ikke synges, som man synger en opera,” 
skrev han. ”Visse vokale effekter, som er velegnede i teatret, vil jeg slet ikke 
bryde mig om at høre her.” 

Der kom også kritik fra den såkaldte Cæcilia-bevægelse, der ønskede at 
genindføre renæssancens strenge idealer for kirkemusik. Man ville genindføre 
et forbud mod instrumenter i kirken, og kirkemusikkens melodier skulle igen 
bygge på den spartanske stil i gregoriansk sang. Verdi gik i sit requiem den 
stik modsatte vej. Her er vildt lidenskabelige solostemmer og et fuldt besat 
symfoniorkester – med en tordnende, teatralsk stortromme i en vigtig rolle. 

Få år efter Verdis død udsendte Paven en forordning, der bakkede Cæcilia-
bevægelsens holdning op. Måske havde det været Verdis voldsomt udadvendte 
requiem, der fik Vatikanet til at sige stop?  Under alle omstændigheder blev der 
mere stille omkring Verdis requiem. I tre årtier lå det hen, uden at nogen opførte 
det. Genfødslen kom, da det i 1939 for første gang blev indspillet på plade. I 
dag regnes requiet ikke bare for at være ’Verdis bedste opera’, men er et af de 
stærkeste stykker religiøs musik, der overhovedet findes.

Om requiets satser

Som med alle andre vokalværker kan en komponist frit vælge, hvor vægten 
skal lægges i sangteksten. Der er ingen facitliste til, hvordan et requiem skal 
sættes i musik. Det er helt op til komponistens egne betragtninger. Hos Verdi 
er det afsnittet om Dommedag, Dies irae, der dominerer. Han deler denne 
tekst op i ni stærke enkeltscener og lader det indledende tordenkor Dies irae, 
dies illae vende tilbage flere gange som det centrale tema.
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I sine operaer havde Verdi med stor psykologisk sans undersøgt menneskets 
angst, skræk og had. Den indsigt benytter han i Dies irae-afsnittet, der måske er 
det mest dramatiske forløb, han nogensinde skrev. 

De voldsomme dunk i stortrommen, de skrækslagne anråb fra koret og en 
bassolist, der med tilbageholdt åndedræt næsten ikke kan fremstamme 
budskabet om dødens rædsler, ”Mors stupebit”: ”Døden og naturen bæver / 
når hver skabning frem sig hæver / som hin røst til regnskab kræver”. Scenen 
er holdt perfekt i tøjlerne, så de store udbrud aldrig klinger hult, men ryster 
lytteren til at tage personlig stilling.

Requiet begynder ellers næsten uhørligt, når koret hvisker ordene ”Requiem 
aeternam”: ”Herre, giv dem den evige hvile, og det evige lys lyse for dem.” Det er 
intens, ærefrygtig musik, der beder for de døde. Men i Kyrie-delen kastes man ud 
i musik af en helt anden karakter. De fire solister træder frem én for én og folder 
værkets bevingede format ud. 

Efter det store Dies irae-afsnit, som udgør næsten halvdelen af requiets samlede 
varighed, følger mere fredelige satser, som er temmelig korte. Offertoriet er 
overvejende lyrisk og synges af de fire solister. Sanctus er en glad kæmpefuga for 
dobbeltkor. Agnus Dei er variationer over et tema, som koret synger unisont, og 
Lux aeterna er i en afklaret, fattet stemning.

Den store vægt, som Dies irae har tidligt i værket, bliver opvejet af requiets 
afsluttende afsnit, Libera me, som synges af sopranen og koret. Det er en 
bearbejdet version af den sats, Verdi skrev til Rossinis minde.

Teksten til Libera me er vel egentlig tænkt som en bøn om at blive fri for at 
komme i Helvede. I Verdis værk bliver det i stedet til en bøn om befrielse fra 
vores eget forvirrede liv. For der er nemlig en almenmenneskelig rådvildhed til 
stede i Verdis Requiem. Hele vejen til den pessimistiske morale: At der ingen 
afsluttende nåde findes. 

I stedet er vi overladt til os selv, symboliseret af sopranen, der med sin sidste 
solo står som forladt. Verdi beder ikke så meget om frelse for de døde som om 
sjælero for det enkelte, levende menneske her på jorden. Hvad har vi at støtte 
os til? Det spørger Verdi med brændende intensitet i stedet for at bekræfte 
kirkens fastlagte svar.  

Verdis Requiem         
Om værket

Verdi skrev udover 
sit Requiem og 
korstykkerne Quattro 
Pezzi Sacri kun 
ganske lidt religiøs 
musik.
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Dirigent

Fabio Luisi

Fabio Luisi har siden 2016 været chefdirigent for DR 
SymfoniOrkestret. Det må mange misunde os, for Luisi er en af 
verdens bedste dirigenter – en knivskarp, kræsen musiker, der 
ikke går på kompromis for at opnå det ypperste. ”Fabio Luisi er 
enormt fokuseret”, siger orkesterchef Kim Bohr, ”og han har en 
kæmpe erfaring fra verdens største scener. Han er på topniveau 
og går 100 procent ind i musikken, hvor han kan gøre en forskel.”

Den 58-årige italiener er født og uddannet i Genova. Han deler 
sin karriere mellem opera og orkestermusik og mellem USA og 
Europa. Han har i forvejen flere faste stillinger som chefdirigent 
for Zürich Operaen og som førstedirigent ved Metropolitan 
Operaen i New York. Han er foreløbig engageret som chefdirigent 
for DR SymfoniOrkestret indtil 2020 – med et stort dansk ønske 
om forlængelse.

I denne koncertsæson hos DR SymfoniOrkestret dirigerer Fabio 
Luisi musik af bl.a. Mahler, Richard Strauss og Wagner – store 
værker, der kræver en virtuos teknik og et røntgensyn på de 
komplicerede og farvestærke partiturer. Den senromantiske 
musik udgør også en betydelig del af hans indspilninger. Hans 
nyeste udgivelser, indspillet i Zürich, er Bruckners Symfoni nr. 8 
og Rimskij-Korsakovs symfoniske digtning Sheherazade.

Tidligere har Fabio Luisi været chefdirigent for bl.a. Wiener 
Symfonikerne, Suisse Romande Orkestret, Radiosymfoniorkestret 
i Leipzig, Dresdens Statskapel og Dresdens Semper Opera. 
DR SymfoniOrkestret mødte han første gang i 2010 – “og jeg har 
elsket orkestret lige siden”, siger Fabio Luisi.

•  Fabio Luisi

•  Italiensk dirigent,  
født 1959 i Genova

•  Chefdirigent for  
DR SymfoniOrkestret

• Er også chefdirigent for Zürich  
 Operaen og førstedirigent ved  
 Metropolitan Operaen i  
 New York

Foto: Barbara Luisi
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Solister

Sopran

Lise Davidsen

Lise Davidsen er Nordens nye, store sopran. Hun er født i Norge, 
uddannet på OperaAkademiet i København, og har slået sig ned 
i Danmark. 

Hun debuterede på Det Kgl. Teater i 2012, og i 2014 modtog hun 
Talentprisen ved Årets Reumert. I 2015 lavede hun et vokalt hat-
trick, da hun indenfor bare et par måneder vandt både Plácido 
Domingos sangkonkurrence Operalia i New York, den norske 
Dronning Sonja Internationale Musikkonkurrence i Oslo og 
2. prisen ved Belvedere Konkurrencen i Holland. Et suverænt 
gennembrud, der lover en karriere på højeste plan – i lang tid 
fremover, for Lise Davidsen er endnu kun 29 år.

Lise Davidsen er ikke opvokset med klassisk musik, men 
begyndte stille og roligt med at spille guitar på den lokale 
musikskole hjemme i Norge. Senere kom korsang til, og hun blev 
optaget som sangstuderende på Griegakademiet i Bergen. I 2010 
flyttede hun til København, og som operasolist er hele verden nu 
blevet hendes arbejdsplads.

Af stemmetype er Lise Davidsen en lyrisk-dramatisk sopran, 
som magter de mest krævende og dramatiske roller. Allerede her 
tidligt i karrieren er der vægt på musikken af Richard Strauss og 
ikke mindst Wagner: Hun har sunget Wagner på den Bayerske 
Statsopera og Frankfurt Operaen, og til april synger hun 
Wagners tidlige opera Das Liebesverbot på Sydamerikas største 
operascene, Teatro Colon i Buenos Aires. 

Verdis Requiem sang hun i november med Philharmonia 
Orkestret i London. Til juni har hun den virtuose hovedrolle 
i Richard Strauss’ Ariadne på Naxos ved Glyndebourne 
Festivalen. Forude venter optrædener på Covent Garden og på 
Teatro Real i Madrid – og Lise Davidsen vender også tilbage til 
DR SymfoniOrkestret i de kommende år.

•  Lise Davidsen

•  Norsk sopran, født i Stokke 

Foto: Ole Jørgen Bratland
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Solister

Mezzosopran

Olesya Petrova

Mezzosopranen Olesya Petrova kommer fra Skt. Petersborg. 
Her er hun også uddannet, og allerede inden hun havde bestået 
de sidste eksaminer, havde hun vundet to store sangerpriser, 
bl.a. 2. prisen ved den verdensberømte Tjajkovskij Konkurrence 
i Moskva. Derefter blev hun solist ved Skt. Petersborg 
Konservatoriets Opera, hvor hun især sang det russiske repertoire.

I 2011 fik hun sit gennembrud i udlandet, da hun var finalist 
i BBC’s konkurrence Singer of the World, og hun debuterede 
desuden på Zürich Operaen. Siden er det gået slag i slag med 
optrædener på verdens førende operascener: I 2013 debuterede 
hun på Sydney Operaen og i 2014 på Metropolitan Operaen i  
New York. 

Hendes næste store opgave som operasanger bliver på Teatro 
Real i Madrid, hvor hun til sommer medvirker i Rimskij-
Korsakovs eventyropera Guldhanen.

Olesya Petrova har tidligere optrådt i Danmark, nemlig i den 
dramatiske rolle som troldkvinden Azucena i Verdis opera 
Trubaduren. Det var ved opførelsen i Opera Hedeland i 2014. Til 
næste år skal hun synge samme parti på Deutsche Oper i Berlin.

Hun synger desuden ofte solopartier i oratorier, messer og andre 
koncertværker for sang og symfoniorkester. Verdis Requiem har 
hun sunget ved flere internationale opførelser, bl.a. i Paris og i 
Amsterdam med Concertgebouw Orkestret, dirigeret af Mariss 
Jansons.

• Olesya Petrova

• Russisk mezzosopran, født i  
 Skt. Petersborg

Foto: Elena Kotova
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Solister

Tenor

Giorgio Berrugi 

Den italienske tenor Giorgio Berrugi er en alsidig musiker – og 
meget modig! Efter at have uddannet sig på højt niveau som 
klarinettist og vundet adskillige klarinetkonkurrencer, blev han 
i 2002 valgt til soloklarinettist i Roms Symfoniorkester. Han var 
medlem af orkestret i fire år, men sagde selv op – for at studere til 
sanger.
 
Han brugte to år på intense sangstudier og debuterede så på 
operascenen. Det skete på ingen ringere måde end ved at synge 
hovedrollen som Rodolfo i Puccinis elskede opera La Bohème, og 
stedet var Venedigs verdensberømte operahus, La Fenice.

Giorgio Berrugi blev i 2010 ansat som solist ved Semper Operaen 
i Dresden, et af Europas førende operahuse, hvor han blev 
noget af en publikumsfavorit. Her sang han både klassiske 
tenorroller og uropførte Hans Werner Henzes nye opera Gisela. 
Men i 2013 forlod han endnu engang en sikker stilling, og siden 
har han arbejdet freelance som tenor rundt i verden. Han har 
optrådt på La Scala, San Francisco Operaen og i koncertsale som 
Gewandhaus i Leipzig og Concertgebouw i Amsterdam.

Med sin udprægede italienske stemmetype har Giorgio Berrugi 
meget at lave indenfor operaerne af Verdi og Puccini. Han har 
oftest sunget La Bohème, mens nogle af hans øvrige roller er 
Cavaradossi i Tosca, Pinkerton i Madama Butterfly, Hertugen i 
Rigoletto og Alfredo i La Traviata.

Tenorpartiet i Verdis Requiem har han sunget mange gange i 
Italien og ved opførelser i Europa og Asien. Det er i aften første 
gang, han synger i Danmark.

Foto: Alessandro Moggi

•  Giorgio Berrugi

• Italiensk tenor, født 1977 i Pisa 
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Solister

Basbaryton

Insung Sim 

Insung Sim er basbaryton. Han kommer fra Sydkorea, 
hvor han studerede, indtil han i 1998 flyttede til Wien for at 
videreuddanne sig. I år 2000 vandt han priser, bl.a. ved Dronning 
Sonja Internationale Musikkonkurrence i Oslo og ved  Plácido 
Domingos sangerkonkurrence Operalia, hvor han såmænd vandt 
prisen i kategorien ’zarzuela’, dvs. spansk operette.

I Wien begyndte Insung Sim sin flotte karriere med en lang række 
roller på Wiener Statsoperaen. I 2008 sang han for første gang 
ved Salzburg Festspillene, og siden har han haft en uhyre travl 
karriere på operascener i Europa, USA og Japan. 

Han vender ofte tilbage til Monte Carlo Operaen, Operaen i Tel 
Aviv, Arenaen i Verona og Teatro Regio di Torino. Efter sin debut 
på Covent Garden i London sidste år er han blevet inviteret til at 
komme tilbage til sommer, hvor han bl.a. skal optræde i Verdis 
opera Othello sammen med stjernetenoren Jonas Kaufmann. 

Blandt de roller, han oftest synger, er troldmanden Sarastro 
fra Mozarts Tryllefløjten, kong Timur i Puccinis Turandot, 
Stengæsten i Mozarts Don Juan og mange af Verdis basroller, 
bl.a. morderen Sparafucile i Rigoletto, Kong Filip i Don Carlos og 
titelrollen i Attila.

Sidste år kunne man høre Insung Sim i Københavns Domkirke, 
hvor han sang partiet som Jesus i Bachs Matthæuspassion, og 
til marts kan man tage over Øresundsbroen og opleve ham på 
Malmø Operaen i Ponchiellis opera La Gioconda.

• Insung Sim

•  Koreansk basbaryton,  
født 1975 

Foto: Siung Song 
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Korene

BBC Singers

DR KoncertKoret 

BBC Singers har en enestående position i engelsk musikliv og synger alle 
typer repertoire, med særlig vægt på britisk musik – fra Byrd til Birtwistle og 
fra Tallis til Tippett. Koret har samarbejdet med nogle af vor tids vigtigste 
komponister og dirigenter, bl.a. Benjamin Britten, Harrison Birtwistle og 
Peter Maxwell Davies. 

BBC Singers har base i BBC’s berømte Maida Vaile Studios, og de 18 
sangere giver jævnligt koncerter rundt om i London, ligesom de optræder 
regelmæssigt på de vigtigste musikfestivaler i og udenfor England. 
Samtidig med at de er et internationalt anerkendt vokalensemble, er 
BBC Singers dybt engagerede i at dele deres musikalske begejstring og 
ekspertise med lokale skolebørn, ungdomskor og amatørkorsangere såvel 
som unge komponister, sangere og dirigenter. 

Korets nuværende chefdirigent, David Hill, suppleres af Bob Chilcott som 
første gæstedirigent og æresdirigent Stephen Cleobury.

www.bbc.co.uk/bbcsingers  eller  www.facebook.com/bbcsingers

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 eller computerspillenes 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 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 er i 
selskab med ved opførelserne af Verdis Requiem.



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

DRs 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 solutions

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


