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Fantastiske stemmer   
Program

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Komm, Jesu, komm, BWV 229 

Anton Bruckner (1824-96)
Virga Jesse floruit
Christus factus est

Arvo Pärt (f. 1935)
Nunc dimittis, solist: Christine Nonbo Andersen, sopran 

C.E.F. Weyse (1774-1842) 
Hyrden græsser sine får 
          
Henrik Rung (1807-71) 
Gurre     

Felix Mendelssohn (1809-47)
Richte mich, Gott, opus 78, nr. 2

 
PAUSE (20’) CA. 20.15
 
 
Per Nørgård (f. 1932)
Wie ein Kind
 1. Wiigen-Lied, solist: Klaudia Kidon, sopran
 2. Frühlings-Lied, solist: Adam Riis, tenor
 3. Trauermarsch mit einem Unglücksfall, solist: Poul Emborg, tenor 

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
Three Shakespeare Songs 
 1. Full Fathom Five
 2. The Cloud-Capp’d Towers
 3. Over Hill, Over Dale

Judith Bingham (f. 1955)
The Drowned Lovers, solist: Hanna-Maria Strand, alt

Charles Stanford (1852-1924)
The Blue Bird 

Carl Nielsen (1865-1931)
Underlige Aftenlufte 

Poul Schierbeck (1888-1949)
I Danmark er jeg født 

György Ligeti (1923-2006)
Éjszaka – Reggel 
Solister: Malene Nordtorp, sopran, Tobias Nilsson, alt 
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Fantastiske stemmer
Velkomst

Kormusikken er et af den europæiske musikkulturs største vidundere. I 
over tusind år har grupper af sangere ladet deres stemmer klinge sammen: 
i kirker og katedraler, i hjemmet, på slagmarken, ved koncerter og andre 
formelle musikalske begivenheder – eller simpelt hen som venner, der 
synger sammen for sjov. Og traditionen for at synge sammen fortsætter helt 
op til nutiden: I dag er korsang mere populært end nogensinde, og det siges, 
at der findes flere europæiske korsangere end fodboldfans. Denne tusind år 
gamle historie har skabt et rigt skatkammer af musik, skrevet for stemmer 
– både kirkelig og verdslig: Alle store europæiske komponister har skrevet 
kormusik, og i vore dage udvides repertoiret stadig med nyskrevne værker.

I aften udforsker DR VokalEnsemblet kormusikkens historie gennem 
vigtige værker af tre berømte komponister fra fortiden: J.S. Bach, Felix 
Mendelssohn og Anton Bruckner. Samtidig kan musik fra vores egen tid 
opleves igennem fire meget forskellige moderne komponister: Per Nørgård 
er Danmarks store, nulevende komponist, og ungarske György Ligeti var 
en af det tyvende århundredes største individualister. Arvo Pärts musik 
beundres for sin enkle og meditative karakter, og Judith Bingham er en af 
Europas førende komponister af kormusik i dag. Koncerten fejrer ikke kun 
den europæiske musik, men også litteraturen gennem to verdensberømte 
forfatteres tekster: William Shakespeare og H.C. Andersen.

Alle danskere ved, at Danmark er en af verdens stærke sangnationer. Ved 
en hvilken som helst vigtig begivenhed, formel eller bare social, bryder 
danskerne ud i sang. Derfor indeholder programmet en samling højt elskede 
danske sange og melodier side om side med de berømte internationale 
komponisters musik.

De tre århundreders musik for stemmer fra både klassiske og folkelige 
traditioner, der i aften kan opleves her i Garnisonskirken, vil DR 
VokalEnsemblet i næste uge tage med på sin første koncertturné til Kina for 
at præsentere denne europæiske skatkiste for publikum i Beijing, Shanghai 
og tre andre kinesiske storbyer. Vi ønsker dem god rejse! 

Michael Emery
Kunstnerisk leder for DR VokalEnsemblet

To read this 
introduction in 
English, please  
go to page 10

En skatkiste af europæisk kormusik

Fantastiske stemmer 
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Fantastiske stemmer
Musikken

Koncerten begynder med kirkemusik i form af fire motetter. 
En motet er en bred betegnelse for flerstemmig vokalmusik 
til kirkebrug, og Bachs motetter er absolut et højdepunkt. 
Det gælder både deres kompleksitet, deres størrelse og deres 
kunstneriske format. Komm, Jesu, komm er skrevet i Leipzig, hvor 
Bach var organist og kantor. Den er skrevet for dobbeltkor, dvs. 
med sangerne opdelt i to grupper à fire stemmer. Bach har altså 
otte enkeltstemmer til rådighed, og hans musikalske muligheder 
af endeløse. Det er uhyre krævende musik at synge.

Teksten er udformet som en salme, men kun sidste vers 
udsætter Bach på en salmeagtig måde. Indtil da har tekstens 
stærke længsel efter døden og befrielsen udfoldet sig på utallige 
måder med brug af imitationsstil, ekkovirkninger, koloraturer 
og skiftende taktarter. Første vers begynder med kald i alle 
verdenshjørner efter Jesus. Livet på jorden, ”den sure vej”, er 
pinefuld. Derimod er beskrivelsen af ”den rette vej”, vejen til 
Himmelen, udsat som en menuet, fuld af håb. 

Bruckner var en særdeles from katolik, og han skrev motetter hele 
sit liv – den første som 11-årig, den sidste da han var tæt på 70. 
Virga Jesse floruit er skrevet i 1885. Teksten betyder ’Isajs kvist 
har sat blomst’, dvs. at Jesus er blomsten på et langt stamtræ. 
Motetten minder om en miniudgave af en af Bruckners 
symfonier: Fraserne stræber mod himlen, stemmerne spænder 
fra den dybe grund til det højeste, og dramatiske generalpauser 
undervejs sørger for, at musikkens budskab bliver hængende i 
luften. Motetten slutter med et Halleluja.

Christus factus est er langt mere dyster musik. En intens 
påskemotet med et uddrag fra Paulus’ brev til Filipperne: 
”Kristus ydmygede sig og blev lydig indtil døden”. Motettens 
mange modulationer understreger mysteriet og når et voldsomt 
klimaks ved omtalen af Kristi navn, ”navnet over alle navne”.

Vor tids mest opførte klassiske komponist er Arvo Pärt fra 
Estland. Og det er faktisk bemærkelsesværdigt, for Pärt har i en 
sekulariseret verden stort set udelukkende skrevet religiøs musik.

Johann Sebastian Bach
Komm, Jesu, komm

Af Jens Cornelius 

Anton Bruckner
Virga Jesse floruit 
& 
Christus factus est

Arvo Pärt
Nunc dimittis

Fantastiske stemmer 

DR Koncerthuset 2017/18 4



Nunc dimittis er fra 2001. Ordene er fra Lukas Evangeliet og 
udgør en af de ganske få lovsange i Det nye Testamente. Den 
bliver sunget af den gamle Simeon, da Jesus som spæd bæres 
frem i templet. ”Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred”, 
udbryder Simeon, der først kan dø, når han har set Frelseren.

Pärts udsættelse er i hans karakteristiske, strenge stil, kaldet 
’tintinnabuli’. Ved brug af uhyre enkle grundmaterialer – 
treklange og trinvise bevægelser – spalter og samler han 
koret med magisk virkning. Tempoet er meget langsomt og 
bidrager til den hypnotiserende effekt. Satsen når et klimaks 
på ordet ”lumen” (lys), da Simeon udpeger Jesus som ”et lys til 
åbenbaring”. Til slut sygner musikken – og Simeon - hen i en 
bevægende coda, der priser Treenigheden.

H.C. Andersen er Danmarks største kulturnavn nogensinde, og 
selvfølgelig skal han med på DR VokalEnsemblets turné til Kina.
Hyrden græsser sine får stammer fra syngespillet Festen på 
Kenilworth, som unge H.C. Andersen lavede sammen med den 
gamle komponist C.E.F. Weyse. Det er en tragedie om ulykkelig 
kærlighed i adelige kredse, og Hyrden græsser sin får synges af 
en skjald ved hoffet. Forestillingen blev opført på Det Kongelige 
Teater i 1836. 

H.C. Andersens digt Gurre er bedre kendt som Hvor Nilen 
vander egypterens jord, som er digtets første (og lidt pudsige) 
linje. Sangen fortæller om to svaler, der tænker tilbage på 
sommerbesøget i Nordsjælland ved kong Valdemar Atterdags 
elskede Gurre Slot.Andersen skrev digtet i 1841, få år efter at man 
for første gang havde gravet slotsruinen fri. Henrik Rung satte 
digtet i musik, oprindeligt for solosang med kor på omkvædet. 

Som dybt troende lutheraner satte Mendelssohn mange af 
Davids Salmer i musik. Hans samling opus 78 indeholder tre, 
hvoraf Richte mich, Gott har tekst fra Salme 43. Det er en bøn 
om støtte fra Gud. ”Skaf mig ret, Gud, før min sag mod troløse 
mennesker”. Motetten begynder som spørgsmål uden svar, 
hvor de lyse stemmer i et ekko gentager herrestemmernes 
henvendelse til Vorherre. Koret folder sig derefter ud i 
ottestemmig pragt til ordene om ”dit lys og din sandhed”, og også 
slutningens taksigelse stråler i samlet klang – al tvivl er væk. 

C.E.F. Weyse
Hyrden græsser sine får 

Henrik Rung 
Gurre

Felix Mendelssohn
Richte mich, Gott  

Fantastiske stemmer
Musikken
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Fantastiske stemmer
Musikken

Per Nørgård skrev de tre korsange Wie ein Kind i 1979, da han 
havde stiftet bekendtskab med den skizofrene billedkunstner og 
digter Adolf Wölfli. I Wölflis kunst er fornuft og orden ophævet, 
og også sproget er opløst. Hans mystiske ord modstilles her af et 
digt af den verdenskendte Rainer Maria Rilke, der i 1920’erne 
var en af de første, der opdagede de kunstneriske kvaliteter i 
Wölflis univers.

Per Nørgård introducerer selv musikken sådan: ”Første sats, 
Vuggesang, rummer mange psykologiske aspekter, og den 
afbrydes af mærkelige, fjerne råb, som kunne minde om råbene 
fra en gadesælger eller en mor, som fra vinduet højt oppe i 
en etageejendom kalder på sit barn ned gennem en baggårds 
snævre skakt. Anden sats, Forårssang (af Rilke) er det glade 
barns sang, et barn i balance med sig selv: åbent, legende, 
sansende. Begravelsesmarch med et uheld (af Wölfli) gentager 
de musikalske temaer fra første sats, men en mandlig solist, 
som gør sit bedste for at synge som sine medsangere, lider de 
forfærdeligste kvaler.”

Shakespeare, kandidat til titlen som verdens mest berømte 
forfatter, har i over 400 år fået komponister til at sætte musik til 
sine ord. Three Shakespeare Songs af Ralph Vaughan Williams 
er skrevet i 1951, da komponisten var næsten 80 år. De to første 
tekster er fra skuespillet Stormen, mens det tredje er fra En 
skærsommernatsdrøm. Her finder man nogle af Shakespeares 
mest berømte linjer, bl.a. We are such stuff as dreams are made 
on (Vi er af samme stof, som drømme gøres af). Også verset 
Full fathom five (Under fem favne vand) har været sat i musik 
utallige gange – dog sjældent så undervandsmystisk som af 
Vaughan Williams, der forvandler koret til urovækkende 
dødsklokker på havets bund. 

I 1998 skrev den engelske komponist og sangerinde Judith 
Bingham The Drowned Lovers. Teksten er af hende selv. Fra 
begyndelsen har stykket været tænkt som en kompagnon 
til Charles Stanfords korklassiker The Blue Bird, der skal 
synges umiddelbart efter. Binghams stykke giver et bud på 
en forhistorie til den stilfærdige scene, man hører i sangen af 
Charles Stanford. The Drowned Lovers er for ottestemmigt kor 
og mezzosopran, mens The Blue Bird er for firestemmigt kor. 
Judith Binghams værk består udelukkende af melodiske og 
harmoniske fragmenter fra Stanfords The Blue Bird. Der er altså 
både en direkte musikalsk sammenhæng mellem de to stykker 

Per Nørgård
Wie ein Kind

Ralph Vaughan Williams
Three Shakespeare Songs

Judith Bingham
The Drowned Lovers 

Charles Stanford
The Blue Bird 
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Fantastiske stemmer
Musikken

og en imaginær, som Bingham skaber gennem sin tekst. Et 
usandsynligt smukt par!

Begrebet ’folkelige sange’ blev defineret af Carl Nielsen 
og Thomas Laub, som i 1915 udgav samlingen En Snes 
danske Viser. Meningen var at sætte enkle melodier til ældre 
kvalitetspoesi, der var overset. Et af Carl Nielsens bidrag til denne 
banebrydende samling er Underlige Aftenlufte, et ungdomsdigt 
af Oehlenschläger, der fortæller om hjemve.

Stilen gik videre i den efterfølgende generation. Poul Schierbeck 
var ikke formelt set elev af Carl Nielsen, men musikalsk er han 
en af Nielsens vigtigste arvtagere. I Danmark er jeg født er hans 
melodi til H.C. Andersens smukke fædrelandsdigt, som indtil 
da blev sunget på en mere solistisk melodi af Henrik Rung. 
Schierbecks melodi er prototypen på ’den danske sang’ med 
roligt fremadskridende bevægelser og en enkel rytmik. Melodien 
falder stille til ro, ligesom utallige af Carl Nielsens melodier. 

Ligetis to sange Éjszaka – Reggel skal opføres samlet. Titlerne 
betyder nemlig ’Nat – Dag’, og stykkerne er netop som nat og 
dag: Nat er langsom, statisk, mystisk. Dag er hysterisk aktiv, 
sprængfuld af livsenergi.

I den første sang bruger Ligeti en teknik, hvor stemmerne på 
skift sætter ind oveni hinanden, så tonerne klumper sig sammen 
i tætte klange. Det svarer til det uigennemtrængelige virvar af 
torne, teksten fortæller om – indtil alt går i stå på ordet csönd 
(stilhed). 

I Reggel tæller urene hastigt ned til daggryets komme. En hane 
galer, men bliver nærmest kvalt, når dagen bryder igennem med 
stor kraft.

De to sange er ottestemmige og kræver typisk for komponisten 
stor virtuositet i den korte tid, musikken varer. De er komponeret 
i 1955 men blev først opført i 1968, efter at Ligeti var flygtet fra 
det besatte Ungarn og var blevet et etableret navn i Vesten. 

Carl Nielsen 
Underlige Aftenlufte

Poul Schierbeck
I Danmark er jeg født

György Ligeti
Éjszaka – Reggel
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Fantastiske stemmer
Dirigent

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.

Foto: Agnete Schlichtkrull

Chefdirigent

Marcus Creed 
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Fantastiske stemmer
DR VokalEnsemblet

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.

Sangerliste

DR VokalEnsemblet 
Sopran 
Christine Nonbo Andersen
Malene Nordtorp
Astrid Kastensson Navarro-Alonso
Jihye Kim 
Klaudia Kidon
Anna Maria Antonius Wierød

Alt 
Rikke Lender
Hanna-Maria Strand
Linnéa Lomholt 
Tobias Nilsson

Tenor 
Poul Emborg
Emil Lykke
Adam Riis 
Lars Pedersen

Bas 
Asger Lynge Petersen
Hans-Henrik Raaholt
Daniel Åberg
Steffen Bruun
Johan Karlström
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A treasure-chest of European choral music

Glorious Voices 

Fantastiske stemmer
The Danish National Vocal Ensemble - China tour programme, 2017 

Choral singing is one of the glories of European musical culture. For 
over a thousand years, groups of singers have raised their voices in 
song – in churches and cathedrals, in the home, on the battlefield, at 
formal musical occasions, or simply as friends singing together for fun. 
And this tradition continues right up the present – today, choral singing 
is as popular as ever and it is said that more Europeans sing in choirs 
than attend football matches. This thousand-year history has created a 
rich treasury of music for voices, both sacred and secular: all the major 
European composers have written for choirs, and today’s composers 
continue to refresh the repertoire with new works. 

This evening’s programme explores that choral history through 
important pieces by three famous composers of the past: J. S. Bach, 
Felix Mendelssohn and Anton Bruckner. The music of our own time 
is heard in works by four very different composers of the modern era: 
Per Nørgård is Denmark’s senior living composer, while the Hungarian 
György Ligeti was one of the 20th-century’s greatest individualists. Arvo 
Pärt’s music is admired for its serene and meditative character, and 
Judith Bingham is one of Europe’s leading composers for choirs. And 
this concert programme celebrates not only European music, but also 
European literature – through settings of two world-renowned writers: 
William Shakespeare, and Hans Christian Andersen. 

Everyone Danish knows that Denmark is one of the world’s great 
singing nations – on any important occasion, serious or social, Danes 
will burst into song. So as well as shining a light on the music of famous 
international composers, the programme includes a selection of much-
loved Danish folk tunes and traditional melodies. 

So, three centuries of music for voices, from both art and folk traditions, 
performed this evening in Copenhagen by the Danish National Vocal 
Ensemble, as this internationally-acclaimed elite choir prepares 
to make its debut tour of China and present this European choral 
treasure-chest to audiences in Beijing, Shanghai, and three other great 
Chinese cities. We wish them Bon Voyage!

Michael Emery
Artistic Director, Danish National Vocal Ensemble
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OPLEV DR VOKALENSEMBLET  
I GARNISONSKIRKEN
MED FRED OG FRYD 
5. NOV ’17 KL. 16:00
DIRIGENT: LIONEL MEUNIER
I anledning af 500-året for reformationen præsenterer DR VokalEnsemblet  
en sjælden samling af de smukkeste danske motetter, koraler og kirkelige sange.

TROEN PÅ LYSET  
24. JAN ’18 KL. 19:30
DIRIGENT: BO HOLTEN
Oplev en helt ny messe af komponisten Peter Bruun side om side med  
renæssancemesteren Palestrinas O magnum mysterium.

PASSIONSKONCERT  
18. MAR ’18 KL. 16:00
DIRIGENT: MARCUS CREED
En samling bevægende passionsmusik fra fire århundreder skrevet til de berømte  
Tenebrae-tekser. Oplev stærk kormusik af bl.a. Poulenc, Brahms og McMillan.

FRA ELIZABETH I TIL ELIZABETH II
– 400 ÅRS ENGELSK KIRKEMUSIK
19. APR ’18 KL. 16:00
DIRIGENT: STEPHEN CLEOBURY
Oplev den fornemme engelske kortradition stråle i al sin glans. Stephen Cleobury,  
kunstnerisk leder for koret ved King’s College Cambridge, dirigerer DR VokalEnsemblet.

LÆS MERE OG KØB BILLETTER: DRKONCERTHUSET.DK



www.drkoncerthuset.dk
www.drvokalensemblet.dk

DR VokalEnsemblets koncertturné til Kina er støttet af: 

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
S.C. Van Fonden


