Torsdag 17. maj 2018 kl. 19.30
Lørdag 19. maj 2018 kl. 15.00
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DR SymfoniOrkestret
DR KoncertKoret
Juanjo Mena, dirigent
Mari Eriksmoen, sopran
Clara Mouriz, alt
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Program

Torsdag 17. maj kl. 19.30
Lørdag 19. maj kl. 15.00
DR Koncerthuset

koncertsalen
DR SymfoniOrkestret
DR KoncertKoret
Juanjo Mena

Dirigent
Solister:

Mari Eriksmoen, sopran
Clara Mouriz, alt
Juan Antonio Sanabria, tenor
Josep Miquel Ramón, bas
Johannes Søe Hansen

koncertmester
Edward Ananian-Cooper

korsyngemester
Torsdagskoncerten sendes
direkte i P2 Koncerten og
genudsendes søndag 20. maj
kl. 12.15. Torsdagkoncerten
optages også til TV og sendes
på DR K søndag 3. juni kl. 20.00.

THOMAS ADÈS (f. 1971)
Powder Her Face Suite (1995/2017)
I Overture
II Scene with Song
III Wedding March
IV Waltz
V Ode
VI Paperchase
VII Hotel Manager´s Aria: ’It is Too Late’
VIII Finale

Varighed: ca. 26´

IGOR STRAVINSKIJ (1882-1971)
Begravelsessang, opus 5 (1908)
Varighed: ca. 11´
Salmesymfoni (1930, rev. 1948)
I Salme 39, Exaudi orationem meam, Domine
II Salme 40, Expectans expectavi Dominum
III Salme 150, Alleluja. Laudate Dominum

Varighed: ca. 21´

PAUSE (30’) ca. 20.40/16.10

Mød musikken
Der er koncertintroduktion
kl. 18.30/14.00 i koncertsalen
med P2-værten Esben Tange,
der fortæller om programmet
og interviewer medvirkende
fra koncerten.
I koncertpausen vil der
være cd-salg i foyeren, hvor
publikum har mulighed for at
købe de seneste udgivelser
med DR’s kor og orkestre.

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Kunstnerisk leder for DR KoncertKoret:
Michael Emery
Producent: Curt Kollavik Jensen

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Messe, C-dur, KV 317 (1779), ’Kroningsmesse’
I
II
III
IV
V
VI

Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Varighed: ca. 30´

Producer: Bernhard Güttler
Musikteknik: Mikkel Nymand
Produktionsledere: Adam Stadnicki
& Cecilie Honoré

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

Kære publikum
Vi er glade for at kunne afrunde DR SymfoniOrkestrets klassiske koncertsæson med dette spændende program, hvor Mozart møder nye toner af
Adès og Stravinskij under ledelse af vores højt skattede gæstedirigent Juanjo
Mena. Og vi er særligt glade for at dele scenen med vores venner og kolleger
i DR KoncertKoret, som vi gerne vil takke for et enestående samarbejde
gennem hele sæsonen.
Gennem sæsonen 2017-18 har vi fået lov til både at skue vidt ud i verden
og langt ind i fremtiden. DR SymfoniOrkestret har været på en stor Kinaturné, og vi har haft besøg af gæstekunstnere fra hele verden her i
DR Koncerthuset. Samtidig har vi videreført det talentarbejde, som er så
vigtigt for at bringe den klassiske musik videre til nye generationer, og søsat
nye pædagogiske projekter – fra Malko Konkurrencen til nye skoleprojekter
og det nære samarbejde med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
En koncertsæson er en pudsig størrelse. For os i orkestret er hver sæson en
fælles rejse gennem en lang række musikalske milepæle, som forankrer sig
dybt i musikernes sjæl og krop. For jer som publikum er sæsonen måske
snarere lig med det udvalg eller den serie af koncerter, som netop I har valgt
at følge – og på den måde kan en koncertsæson også være en helt personlig
’rute’ gennem den klassiske musiks fortryllende landskab.
Vi er glade og stolte over, at flere end nogensinde vælger at følge
DR SymfoniOrkestret gennem de koncertserier, som vi har sammensat i
et abonnement. Hver serie er et musikalsk ’spor’ gennem sæsonen, som
gemmer på en særlig stemning eller et tema, som kan give nyt perspektiv til
den enkelte koncertoplevelse. I den kommende sæson har vi seks forskellige
abonnementsserier, som stiller skarpt på temaer som eventyr, drømme,
klassikere og russiske mestre – alt sammen med chefdirigent Fabio Luisi og
en række spændende internationale gæstekunstnere på scenen.
Vi vil gerne sige en varm tak til alle jer i publikum for jeres fortsatte støtte til
DR SymfoniOrkestret. Uden publikum intet orkester – både live og ’i æteren’
med orkestrets mange trofaste radio-, TV- og streaming-følgere.
God sommer – og på gensyn til nye musikalske oplevelser i 2018-19!
Kim Bohr
Chef for DR Kor & Orkestre
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Musikken

Thomas Adès

Powder Her Face Suite
Af Jens Cornelius

Koncerten begynder med to nyheder: Først en ny suite af Thomas Adès,
bestilt af DR SymfoniOrkestret sammen med Berliner Filharmonikerne,
London Filharmonikerne, Philadelphia Orkestret og St. Louis Symfoniorkester. Suiten blev spillet første gang i Berlin sidste sommer, og nu er turen
kommet til os.
Thomas Adès (f. 1971) er Storbritanniens mest berømte nulevende
komponist. Han dukkede op som en sensation i 1995 med operaen Powder
Her Face, der frygtløst gennemkværner de klassiske traditioner og tilsætter
tangoer, valse og en fræk sensualitet. Thomas Adès’ musik er både vild,
virtuos og underholdende.

I 2015 modtog Thomas
Adès den store Léonie
Sonnings Musikpris
ved en koncert her i
Koncerthuset, hvor han

Powder Her Face bygger på en celeber sexskandale, der rullede sig ud i
de engelske sladderblade i 1960’erne. Hovedpersonen er Hertuginden
af Argyll, der i operaen ser tilbage på sin hæmningsløse og ekstravagante
tilværelse. I 2007 lavede Adès en tresatset suite med titlen Danse fra Powder
Her Face. Den har han nu udvidet til otte satser og givet titlen Powder Her
Face Suite.

selv dirigerede
DR SymfoniOrkestret.

Suiten er i højere grad end før et orkestralt sammendrag af operaen. De otte
satser er nedslag i operaens fortælling, der foregår i 1930’erne, 1950’erne
og 1990’erne og derfor har indslag af forskellige tiders musik. I den nye
suite har Adès også taget nogle af operaens sungne afsnit og erstattet
sangstemmerne med instrumenter.

Igor Stravinskij

Begravelsessang
Den anden store nyhed i aften er den første danske opførelse af et
orkesterværk, skrevet af Stravinskij i 1908. Noderne har været forsvundet
lige siden dengang og blev først genfundet i 2015.
Stravinskij skrev stykket til minde om sin lærer, komponisten Nikolaj
Rimskij-Korsakov (1844-1908). Det blev spillet en enkelt gang ved en
vellykket mindekoncert i Skt. Petersborg i 1909, men lagt væk igen, vel nok
fordi de fleste betragtede det som et lejlighedsværk. Da manuskriptet nogle

DR Koncerthuset 2017/18

Mena & Mozart

5

Musikken

år senere forsvandt i den russiske revolutions tumult, var Stravinskij allerede
så langt med sit nye liv i Paris – og med nye værker som balletten Ildfuglen –
at han ikke forsøgte at rekonstruere det.

Tidligere i år udkom
den første indspilning
af Stravinskijs

I sine erindringer Mit livs historie kaldte Stravinskij Begravelsessang for
”mit bedste stykke før Ildfuglen”. ”Jeg husker ikke mere selve det musikalske
indhold, men derimod mindes jeg tydeligt den idé, der lå til grund for værket.
Det var som et sørgetog af orkestrets soloinstrumenter, der ét for ét kom og
nedlagde hver sin melodi – som en krans på mesterens grav; baggrunden
for det hele var en dyster, højtidelig mumlen i tremolo, ligesom skælvende
basstemmer i et kor.”

Begravelsessang, som
er lavet af Riccardo
Chailly og Lucerne
Festivalorkester.

Først i 2015 blev de gamle noder fundet af en russisk musikforsker på
Musikkonservatoriet i Skt. Petersborg. Noderne lå uregistreret i et arkivrum,
indespærret bag tårnhøje manuskriptbunker. Kun fordi konservatoriet
skulle bygges om, blev der skabt adgang. I 2016 blev Begravelsessang
genopført i Skt. Petersborg af dirigenten Valerij Gergjev.
Stykket varer 10-12 minutter og minder lidt om Rimskij-Korsakovs musik,
men også om de uhyggelige dele af Stravinskijs senere så berømte ballet
Ildfuglen. På den måde er det et ’missing link’, der er blevet fundet. Og det
er noget af en sensation at høre et ukendt værk af det 20. århundredes nok
vigtigste komponist, Igor Stravinskij.

Igor Stravinskij

Salmesymfoni
’Salme’ og ’symfoni’ – to ord, der godt kan lyde lidt støvede. Men ved at slå
ordene sammen skabte Stravinskij et af det 20. århundredes skarpeste og
mest banebrydende musikværker.
Salmesymfonien fra 1930 er for kor og orkester. Teksterne er taget fra
Salmernes Bog i Det Gamle Testamente og bringer os 3000 år tilbage til den
inderste kerne af religionsdyrkelsen. Det er dér, Stravinskij vil flytte os
og musikken hen. Som en kirurg skærer han århundreders påsmøring af
følelser i kirkemusikken væk. Tilbage står ordene og musikkens funktion
som ritual.
Reduktionen gælder på alle fronter. Satserne er korte, og det hele er overstået
på 20 koncentrerede minutter. Orkestret er skåret ned til halvdelen af det
sædvanlige, og der medvirker overhovedet ingen violiner. Den karske lyd
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i orkestret skyldes den strygerfattige kombination med vægt på blæsere,
slagtøj og to flygler.

Stravinskij var medlem
af den russisk-ortodokse
kirke. På første side af

De tre satser repræsenterer dyderne tro, håb og kærlighed, forklarede
Stravinskij. Men de kommer i omvendt rækkefølge: Kærlighed, håb, tro. Og
begreberne bliver udlagt helt udenom alle klichéer. Kærlighedserklæringen
til Vorherre i første sats er brutal i sin angst for ikke at blive hørt. ”Exaudi”
(Hør mig) synger koret med ganske små melodiske skridt og akkorder, der
skærer gennem rummet.

partituret skriver han, at
Salmesymfonien er skabt
til Guds ære.

Mellemsatsen beskriver menneskets frelse fra mørket gennem en streng
dobbeltfuga, fuld af spekulativt kontrapunkt.
Til sidst følger lovprisningen Laudate Dominum, fuldendelsen af ritualet.
Koret synger som en menighed i trance, der henvender sig til en åndelig
magt, der ikke kan nås på andre måder. I et hurtigt mellemafsnit får man en
hallucineret vision af Herrens flammende stridsvogn.
Salmesymfonien er et skelsættende værk, den definerede en ny model for
moderne religiøs musik. Dens strenghed og intensitet har påvirket det 20.
århundredes musik dybt, ikke mindst vokalkomponister som Benjamin
Britten, Francis Poulenc og Arvo Pärt.

Wolfgang Amadeus Mozart

Messe, C-dur,
’Kroningsmesse’
Mozart skrev Kroningsmessen som 23-årig, da han vendte hjem til Salzburg
efter en lang udlandsrejse og manglede et job. Det fik han – som organist
ved domkirken i Salzburg. Kroningsmessen skrev han til gudstjenesten
påskesøndag samme år.
Tilnavnet Kroningsmessen dukker først op mange år efter Mozarts død.
Man ved ikke, hvem der fandt på titlen eller hvilken kroning, den hentyder
til. Der er flere forskellige bud, for messen var efter Mozarts død blevet meget
populær i fyrstelige sammenhænge.
Musikken er skrevet for fire sangsolister, kor, orkester og orgel. Kor og
solister sættes tydeligt overfor hinanden som kontrasterende grupper.
Solisterne træder ofte frem i samlet flok som en kvartet – eller to og to,
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som i den indledende duet mellem sopranen og tenoren. Det er prægtig,
udadvendt og sejrssikker musik, hvor mennesket ikke tvivler det mindste på
Guds støtte. Kyrie, den første del af messen, har majestætisk selvsikkerhed,
og bønnen om nåde er helt uden skræk for, at Vorherre vil svigte.

Mozart skrev 16 andre
messer til samme
latinske tekst.

Gloria er traditionelt en hurtig og prægtig sats, der priser Guds ære, og sådan
sker det også her. Begejstringen fortsætter i Credo (Trosbekendelsen), som
repeterer de velkendte ord med stolthed og rank ryg. En undtagelse sker, da
solokvartetten fortæller om kristendommens centrale mysterium: at Kristus
blev menneske ved Helligånden, ”Et incarnatus est”.
Koret synger en kort Sanctus-del, inden solistkvartetten indleder den
mere indadvendte Benedictus. Med herlig effekt lader Mozart koret vende
overraskende tilbage med temaet fra Sanctus.
Agnus Dei (Guds lam) begynder med en sopransolo. Temaet er nærmest
identisk med en af Mozarts mest berømte sopranarier, grevindens arie
Dove sono fra Figaros bryllup, der dog først blev skrevet syv år senere.
Derefter slutter tenoren sig til, så alle fire solister, og til sidst synger koret den
afsluttende bøn, ”Dona nobis pacem” (Giv os fred).
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Dirigent

Juanjo Mena
DR SymfoniOrkestret elsker at have den baskisk-spanske dirigent
Juanjo Mena på besøg. Siden sin første koncert med orkestret for
seks år siden har han dirigeret her i Koncerthuset mindst en gang
hver sæson. I 2015 dirigerede han gallakoncerten i anledning
af Carl Nielsens 150-års fødselsdag, og senest opførte han i
september sidste år Messiaens enorme Turangalîla-symfoni.

Fotograf: Michal Novak

•	Juanjo Mena
•	Baskisk-spansk dirigent, født

Juanjo Mena er chefdirigent for BBC Filharmonikerne – en post
han har haft siden 2011. De har et meget frugtbart samarbejde,
som rækker langt udover Storbritannien. Dels gennem
deres turnéer til andre lande og dels gennem deres mange
indspilninger. For plademærket Chandos har Mena og BBC
Filharmonikerne indspillet en lang række albums, senest musik
af den argentinske komponist Alberto Ginastera og af spanieren
Isaac Albéniz.

1965 i Vitoria
•	Siden 2011 chefdirigent for
BBC Filharmonikerne

Mena er uddannet i sin baskiske fødeby Vitoria og i Madrid.
Blandt hans mentorer har været DR SymfoniOrkestrets afdøde
spanske chefdirigent, Rafael Frühbeck de Burgos. Et andet
forbillede har været Sergiu Celibidache, der med Menas egne ord
har gjort et uudsletteligt indtryk på hans musiksyn.
Siden sin debut i 1990’erne har Juanjo Mena opbygget en
karriere, der i dag spænder fra Asien til Nordamerika. Han
kommer meget vidt omkring som gæstedirigent. Han har
dirigeret Berliner Filharmonikerne og de store amerikanske
orkestre som New York Filharmonikerne, Los Angeles
Filharmonikerne og Cincinnati Symfoniorkester.
På grund af den store efterspørgsel rundt om på kloden må
Juanjo Mena tilbringe meget af sit liv på hoteller og i lufthavne
med en kuffert i hånden, men han har stadig sit hjem i
Baskerlandet, hvor han er født og opvokset.
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Sopran

Mari Eriksmoen
Den norske sopran Mari Eriksmoen er uddannet i Oslo og på
Operaakademiet i København. Hun debuterede i 2006 og har en
international karriere med en særlig tilknytning til Theater an
der Wien. Her har hun især sunget Mozart-roller, bl.a. Susanna i
Figaros Bryllup, Zerlina i Don Juan og Fiordiligi i Cosi fan tutte,
men også virtuose roller af bl.a. Richard Strauss.

Fotograf: Sveinung Bjelland

Mari Eriksmoen er en meget alsidig sanger, der synger alt fra
barokopera til musik fra det 20. århundrede. Hun har medvirket
i Wagners Nibelungens Ring på Scala Operaen i Milano, dirigeret
af Daniel Barenboim, og sidste år kunne man høre hende her i
Koncerthuset i Schumanns Scener fra Faust. Til næste år skal hun
for første gang synge den store rolle som Sophie i Richard Strauss’
Rosenkavaleren – det bliver på Oslo Operaen.

Mezzosopran

Clara Mouriz
Mezzosopranen Clara Mouriz er fra Spanien. Hun studerede
oprindeligt arkitektur, men hendes sanginteresse kom til at
fylde mere og mere, og hun blev uddannet som sanger på Royal
Academy of Music i London. I 2009 blev hun af den engelske radio
BBC udpeget til New Generation Artist, et tre-årigt talentforløb.
Hendes hovedrepertoire indenfor opera er især Mozart og Rossini.
Hun har sunget Rosina i Rossinis Barberen i Sevilla og på Malmø
Operaen titelrollen i Askepot. Desuden holder hun meget af
zarzuela, den særlige spanske operette.
Fotograf: José Manuel Bielsa

I denne sæson er Clara Mouriz solist med bl.a. Det spanske
Nationalorkester og BBC Nationalorkester i Wales. Hun giver
også mange solokoncerter og holder af at præsentere musik, man
sjældent hører, gerne spansk.
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Tenor

Juan Antonio Sanabria
Den spanske tenor Juan Antonio Sanabria kommer fra Gran
Canaria og er uddannet på konservatoriet i Las Palmas. I 2006
optrådte han for første gang i Madrid, og her har han siden sunget
meget ofte. Især operaer af Mozart og Rossini. En af hans vigtigste
roller er som Grev Almaviva i Rossinis Barberen i Sevilla.
De seneste år har hans karriere bredt sig til Frankrig og Tyskland,
og han har udvidet sit repertoire til også at rumme operaer af
Richard Strauss og Wagner. Til efteråret er han med til at uropføre
en ny spansk opera, og til vinter skal han optræde på Teatro Real i
Madrid i en ny opsætning af Puccinis Turandot.
På dvd kan man opleve Juan Antonio Sanabria i Donizettis opera
Roberto Devereux, optaget på Teatro Real.

Basbaryton

Josep Miquel Ramón
Basbarytonen Josep Miquel Ramón kommer fra Valencia i
Sydspanien. Han har en særlig interesse for tidlig musik, og han er
medlem af flere barokensembler, bl.a. Jordi Savalls ensemble La
Capella Real de Catalunya.
Hans operarepertoire spænder vidt, fra Purcells 1600-tals opera
Dido og Æneas til Puccinis La bohème. Han er også en efterspurgt
oratoriesanger i værker som Mozarts Requiem, Händels Messias og
Haydns Skabelsen.
Josep Miquel Ramón har været solist med alle de førende spanske
orkestre, og sammen med DR SymfoniOrkestrets nu afdøde
chefdirigent, Rafael Frühbeck de Burgos, har han optrådt i mange
lande, ofte i USA. Med Berliner Filharmonikerne og chefdirigent
Simon Rattle har han opført Manuel de Fallas kammeropera El
retablo de maese Pedro.
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DR SymfoniOrkestret & DR KoncertKoret

DR SymfoniOrkestret
DR SymfoniOrkestret har været DR’s musikalske flagskib siden
grundlæggelsen i 1925, og i dag er orkestret i international klasse med
italienske Fabio Luisi som chefdirigent. DR SymfoniOrkestret har et
særligt forhold til den danske musik – fra klassikere som Carl Nielsen
og Niels W. Gade til de helt unge komponisttalenter.
Hvert år oplever mere end 100.000 musikelskere DR SymfoniOrkestret
’live’, og orkestrets traditionsrige Torsdagskoncerter følges hver uge af
350.000 danskere på radio, TV og internet, mens millioner lytter med,
når koncerterne transmitteres internationalt.
Hvert år rejser DR SymfoniOrkestret på en stort anlagt udlandsturné, og de senere år har orkestret optrådt i bl.a. Concertgebouw i
Amsterdam, Musikverein i Wien, Filharmonien i Berlin og i Londons
Royal Albert Hall. I foråret 2018 gik turen til Kina.

DR KoncertKoret
DR KoncertKoret har som DR’s symfoniske kor vundet stor
international anerkendelse inden for stort set alle genrer og
epoker af den klassiske musik. DR KoncertKoret optræder som
regel sammen med DR SymfoniOrkestret, men gennem tiden
har koret også optrådt sammen med en række andre danske
og internationale orkestre og ensembler, og man kan desuden
jævnligt opleve sangerne alene på scenen i a cappella kormusik.
Både det klassiske kernerepertoire og den nye musik er vigtig for
DR KoncertKoret. Per Nørgårds Symfoni nr. 3 er skrevet specielt
til koret, og de har opført og indspillet en række værker af moderne
mestre som Henze, Ligeti og Berio.
Siden 2016 har den belgiske dirigent Bart Van Reyn været
syngemester for DR KoncertKoret. Han har tidligere arbejdet med
en lang række europæiske kor og vokalensembler, herunder BBC
Singers og Berlins Radiokor.
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Afsked med Hanne Andersen

Afsked med 1. sopran i DR KoncertKoret

Hanne Andersen
Hanne Andersen, 1. sopran, er – efter at have taget bifag i musik
fra Københavns Universitet – uddannet fra Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium med diplomeksamen i sang i 1991. Hanne
Andersen har været freelancer og har i en årrække været en
efterspurgt sopransolist hos bl.a. landsdelsorkestrene i de klassiske
værker som Mozarts Requiem og Messe i c-mol, Carl Orffs Carmina
Burana såvel som i mere moderne værker som Ligetis Le Grand
Macabre samt ved et hav af kirkekoncerter med forskellige
orkestre, ensembler og organister.
Fotograf: Agnete Schlichtkrull

Hun har også haft roller i operaer og musicals bl.a. på Den Jyske
Opera, Det Ny Teater og med Det Unge Operacompagni, hvoraf
bl.a. kan nævnes partiet som Nattens Dronning i Mozarts
Tryllefløjten, Maria i Leonard Bernsteins West Side Story samt
solistiske partier i helt nyskrevne musikdramatiske værker på
Den Anden Opera. Hun har desuden assisteret i Det Kgl. Operakor
og undervist i solosang.
Siden 1993 har Hanne Andersen været fast tilknyttet
DR KoncertKoret, hvor hun har medvirket ved mange
vidunderlige koncerter. Især Brahms Requiem med Herbert
Blomstedt står her som en af de største oplevelser. Hun har
ligeledes fungeret som jurymedlem ved DR KoncertKorets
foresyngninger og i 2015 modtog hun Venneforeningen for DR’s
kor og orkestres pris. Samme år videreuddannede hun sig til
organist og fik med det samme ansættelse i folkekirken.
Hanne er en højt skattet og erfaren kollega, der med sin stilfærdige
og rolige udstråling vil blive savnet i DR KoncertKoret, og vi ønsker
hende al mulig held og lykke fremover. Mon ikke vi trods alt
jævnligt vil komme til at se Hanne enten som publikum eller som
assistent i koret.
Michael Emery
Kunstnerisk leder for DR VokalEnsemblet & DR KoncertKoret
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Tekster

IGOR STRAVINSKIJ:
SYMPHONIE DES PSAUMES
Tekst: 1. del: Davids Salme 39 vers 13-14
2. del: Davids Salme 40 vers 1-4,
3. del: Davids Salme 150 vers 1, 2, 3a, 4-6

IGOR STRAVINSKIJ:
SALMESYMFONI
1. del: Davids Salme 39 vers 13-14
2. del: Davids Salme 40 vers 1-4
3. del: Davids Salme 150 vers 1, 2, 3a, 4, 5, 6

1.
Exaudi orationem meam, Domine,
et deprecationem meam.
Auribus percipe lacrimas meas,
ne sileas.
Quoniam advena ego sum apud te,
et peregrinus sicut omnes patres mei.
Remitte mihi,
ut refrigerer
priusquam abeam et amplius non ero.

1.
Hør min bøn, Herre,
lyt til mit skrig,
vær ikke tavs,
når jeg græder.
For jeg er gæst hos dig,
en tilflytter som alle mine fædre.
Vend dit blik fra mig,
så jeg bliver glad igen,
før jeg går bort og ikke er mere.

2.
Expectans expectavi Dominum,
et intendit mihi.
Et exaudivit preces meas,
et eduxit me de lacu miseriae
et de luto faecis.
Et statuit super petram pedes meos,
et direxit gressus meos.
Et immisit in os meum canticum novum,
carmen Deo nostro.
Videbunt multi, et timebunt,
et sperabunt in Domino.

2.
Jeg satte alt mit håb til Herren,
og han bøjede sig ned til mig
og hørte mit råb om hjælp;
han trak mig op af undergangens grav,
op af slam og dynd;
han satte min fod på klippen,
så jeg stod fast.
Han lagde mig en ny sang i munden,
en lovsang til vor Gud.
Mange skal se det og frygte,
og de skal stole på Herren.
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3.
Alleluja.
Laudate Dominum in sanctis ejus,
laudate eum
in firmamento virtutis ejus.
Laudate eum in virtutibus ejus,
laudate eum
secundum multitudinem magnitudinis ejus.
Laudate eum in sono tubae.
Laudate eum in timpano et choro,
laudate eum in chordis et organo.
Laudate eum in cymbalis benesonantibus,
laudate eum in cymbalis jubilationibus.
Omnis spiritus
laudet Dominum.
Alleluja.

3.
Halleluja.
Lovpris Gud i hans helligdom,
lovpris ham
i hans mægtige himmelhvælving!
Lovpris ham for hans vælde,
lovpris ham
for hans storhed!
Lovpris ham med hornets klang,
lovpris ham med pauker og dans,
lovpris ham med strengespil og fløjter,
lovpris ham med klingende cymbler,
lovpris ham med rungende cymbler!
Alt, hvad der ånder,
skal lovprise Herren.
Halleluja.

WOLFGANG AMADEUS MOZART:
KRÖNUNGSMESSE
Tekst: Den katolske messes faste led.

WOLFGANG AMADEUS MOZART:
KRONINGSMESSE
Tekst: Den katolske messes faste led.

Kyrie – Kor:
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Kyrie – Kor:
Herre! Forbarm dig over os!
Kristus! Forbarm dig over os!
Herre! Forbarm dig over os!
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Gloria – Kor og soli:
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis.
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus,
Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Gloria – Kor og soli:
Ære være Gud i det høje,
og fred på jorden
for mennesker med god vilje.
Vi lover dig,
vi velsigner dig.
Vi tilbeder dig,
vi lovpriser dig.
Vi takker dig
for din store herlighed.
Herre vor Gud, himmelske konge,
Gud, almægtige Fader.
Herre, du enbårne Søn
Jesus Kristus.
Herre, vor Gud, Guds Lam,
Faderens Søn.
Du, som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Du, som borttager verdens synder,
tag imod vor bøn.
Du, som sidder ved Faderens højre hånd,
forbarm dig over os.
Thi du alene er hellig,
du alene er Herre,
du alene den højeste,
Jesus Kristus,
med Helligånden
i Gud Faders herlighed.
Amen.

Credo – Kor og soli:
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium, et invisibilium.

Credo – Kor og soli:
Jeg tror på én Gud,
den almægtige Fader,
Himlens og jordens,
alle synlige og usynlige tings skaber.

Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum
ante omnia saecula.

Og på én Herre, Jesus Kristus,
Guds enbårne Søn,
som er født af Faderen
forud for alle tider.
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Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato passus,
et sepultus est.
Et resurrexit
tertia die secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est
cum gloria,
judicare vivos et mortuos:
cujus regni
non erit finis.

Gud af Gud, lys af lys.
Sand Gud af den sande Gud.
Født, ikke skabt,
af samme væsen som Faderen,
ved hvem alt er skabt.
Som for os mennesker
og for vor frelses skyld
er nedstegen fra Himlen.
Og har påtaget sig kød
ved Helligånden
af Jomfru Maria
og er blevet menneske.
Han er også blevet korsfæstet for os,
pint under Pontius Pilatus
og begravet.
Og han er opstanden
på den tredje dag efter skrifterne
og opfaren til Himlen.
Han sidder ved Faderens højre hånd,
og han skal komme igen
med herlighed
for at dømme de levende og de døde,
og på hans rige
skal der ikke være ende.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
Qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per Prophetas.

Og på Helligånden,
Herren og levendegøreren,
som udgår fra Faderen og Sønnen.
Og som tillige med Faderen og Sønnen
tilbedes og forherliges;
som har talt ved profeterne.

Et unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Og på én hellig, almindelig
og apostolisk kirke.
Jeg bekender én dåb
til syndernes forladelse,
og jeg venter de dødes opstandelse
og livet i den tilkommende evighed.
Amen.
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Sanctus – Kor:
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Sanctus – Kor:
Hellig, hellig, hellig
er Herren, hærskarernes Gud.
Himmel og jord
er fulde af din herlighed.
Hosanna i det høje.

Benedictus – Soli og kor:
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Benedictus – Soli og kor:
Velsignet være han, som kommer
i Herrens navn.
Hosanna i det høje.

Agnus Dei – Soli og kor:
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
dona nobis pacem.

Agnus Dei – Soli og kor:
Guds Lam,
som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Guds Lam,
som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Guds Lam,
som borttager verdens synder,
giv os fred.
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Køb billetter til den nye sæson
og læs mere på drsymfoniorkestret.dk

HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET
Restauranten: Supplér din koncertoplevelse med
en hyggelig og lækker middag i DR Koncerthusets
Restaurant. På 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.
Parkeringen: DR Koncerthuset har et 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 muligt at forudbetale sin parkering inde i DR
Koncerthuset.
Rundvisninger: DR har en række rundvisningstilbud og tilpasser gerne rundvisninger efter dine
behov. Besøg drkoncerthuset.dk.

Konferencer & events: 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 drkoncerthuset.dk.
Facebook: Koncerthuset er også på Facebook.
Her kan du få krydderier til din koncertoplevelse,
kommentere, stille spørgsmål og få svar med det
samme.
Følg os på facebook.com/drkoncerthuset.

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
Augustinus Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat
Knud Højgaards Fond
Wilhelm Hansen Fonden
Beckett-Fonden
Bikubenfonden
Det Obelske Familiefond
FrederiksbergFonden
Nordea-fonden
Oticon Fonden
Sportgoodsfonden
Statens Kunstfond

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

drkoncerthuset.dk
drsymfoniorkestret.dk

