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Duruflés Requiem 
Program

Søndag 4. februar kl. 15.00
  
DR Koncerthuset  
koncertsalen
 
DR KoncertKoret
 
Bart Van Reyn  
dirigent
 
Elisabeth Jansson 
mezzosopran  
 
Michael Nagy 
baryton 
 
Henrik Dam Thomsen 
cello 
 
Ørjan Horn Johansen 
orgel
 
Mathias Hammer 
scenevært
 
Koncerten sendes i  
P2 Koncerten tirsdag  
6. februar kl. 19.20.  
 

MARCEL DUPRÉ (1886-1971) 
Laudate Dominum, opus 9, nr. 4 
 
Varighed: ca. 4’ 
 
 
FRANCIS POULENC (1899-63) 
Litanies à la vierge noire 
 
Varighed: ca. 9’ 
 
 
4 Petites prières de Saint François d’Assise 
 
 I Salut, Dame Sainte 
     II Tout puissant, très saint 
 III Seigneur, je vous en prie 
 IV O mes très chers frères 
 
Varighed: ca. 7’ 
 
 
MAURICE DURUFLÉ (1902-86) 
Requiem, opus 9  
 
     I Introit: Requiem aeternam 
     II Kyrie 
     III Domine Jesu Christe 
    IV Sanctus 
     V Pie Jesu 
     VI Agnus Dei 
     VII Lux aeterna 
    VIII Libera me 
    IX In Paradisum 
 
Varighed: ca. 38’ 
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Duruflés Requiem 
Musikken

 Marcel Dupré
Laudate Dominum
Koncerten indledes med en hyldest til herren, Laudate Dominum, 
af Marcel Dupré – en af sin tids største orgelvirtuoser, født ind i 
et sandt musikdynasti. Lille Marcel var bare få dage gammel, da 
hans far, organisten og kordirigenten Albert Dupré, inspicerede 
den lille purk i vuggen og udtalte: ”Han bliver  organist!”. Senere  
kaldte den berømte orgelbygger Cavaillé-Coll ham ’det lille vidunder’.  
Dupré blev især berømt for sin uovertrufne evne til at improvisere 
og havde en stor karriere som koncertorganist med over 2000 
koncerter over hele verden.
 
Men omdrejningspunktet var Saint-Sulpice-kirken i Paris, hvor 
Dupré bare 20 år gammel blev assistent for Charles Widor, og hvor 
han havde en trofast fanskare til sine ugentlige improvisations-
aftener på ’orgelloftet’. Efter 28 assistent-år kunne Dupré endelig 
efterfølge den 89-årige Widor og sad selv på orgelbænken helt 
frem til sin dødsdag, pinsesøndag 1971 – 85 år gammel. 

”Jeg elsker farverige harmonier, jeg beundrer dem … For mig 
skal musik være en kærtegnelse af øret”, sagde Dupré, der også 
som komponist koncentrerede sig om orglet og  kirkemusikken. 
Laudate Dominum er den sidste af de 4 motetter i opus 9, der 
hver er tilegnet kirkemusikalske kolleger – i dette tilfælde 
Monsieur Jean Gallon, kantor i Saint-Phillippe-du-Roule i Paris.

Af Jens Cornelius
& Helle Kristensen

Damekor, herrekor, blandet kor – med og uden 
solister, med og uden orgel – men fællesnævneren 
ved DR KoncertKorets koncert er fransk kirkemusik, 
komponeret i første halvdel af 1900-tallet. 
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Duruflés Requiem
Musikken

”Der findes en særlig 
fransk fromhed, som 
hverken er streng eller 
sentimental, men har 
en særlig elegance og 
enkelhed over sig og 
udtrykker en intimitet 
med det hellige”, 
mente den franske 
musikforsker Jean Roy 
(1916-2011).

Francis Poulenc voksede op i en katolsk pariserfamilie. Da han  
i 1920 flyttede hjemmefra, forlod han samtidig religionen.  
I stedet kastede han sig over alle de jordiske glæder i byernes by, 
de turbulente kunstnermiljøer, festerne, den nye og vilde musik. 
Poulenc blev kendt som en joker, der i ånden fra den excentriske 
komponist Erik Satie stak en kæp i hjulet på konventionerne.
Den livsindstilling blev alvorligt rystet, da hans ven og kollega 
Pierre-Octave Ferroud blev dræbt i en bilulykke. For høj fart gjorde 
en ende på festen. Poulenc blev så chokeret over menneskets 
skrøbelighed, at det åndelige liv igen begyndte at interessere ham. 
Resten af sit liv var han igen både troende og praktiserende katolik.

Efter bilulykken begyndte han at komponere kirkelige vokal-
værker. Det første var Litanier til Den sorte jomfru, hvis titel er 
meget konkret. Litanier betyder bønner, og Den sorte jomfru,  
’La vierge noire’, er en helgenfigur af Jomfru Maria, som befinder  
sig i Rocamadour i Sydfrankrig. Den lille og ret primitive Madonna-
figur er angiveligt snittet af Zakæus, tolderen fra Det Nye 
Testamente, som siges at være begravet i Rocamadour. Derfor har 
kirken været et pilgrimsmål siden middelalderen.

”Rocamadour viste vejen til min barnetro”, sagde Poulenc.  
”Om aftenen efter mit besøg i kirken begyndte jeg at skrive Litanier 
til Den sorte jomfru. I det værk har jeg forsøgt at indfange den 
 stemning af ’bondetilbedelse’, der ramte mig så stærkt i kapellet.”

Stykket begynder med et orgelforspil i gådefuld ’middelalderstil’, 
der er tilsat dissonanser fra det 20. århundrede. Korets indledende 
bøn skal efter Poulencs anvisning synges ’med ydmyghed’. På den  
måde forløber stykket i en vekslen mellem enkle bønner på 
 almindeligt jævnt fransk – ikke latin – og krasse, næsten desperate 
henvendelser fra orglet. Til slut falder musikken til ro, udmattet 
efter den intense henvendelse til Gud. 

 Francis Poulenc
Litanies à la  
vierge noire
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Duruflés Requiem
Musikken

Frans af Assisi var 
en italiensk munk i 
1200-tallet. Han stiftede 
franciskanerordenen, 
også kendt som 
gråbrødrene.

I 1948 blev Poulenc bedt om at sætte musik til nogle bønner 
af Frans af Assisi. Opfordringen kom fra en slægtning, der var 
franciskanermunk og selv havde oversat bønnerne til fransk. Det 
var ikke nogen let opgave for Poulenc at sætte musik til ordene af 
den hellige tiggermunk. ”Naturligvis tilbeder jeg Frans af Assisi,” 
sagde Poulenc, ”men han er nu lidt intimi derende. I hvert fald 
har jeg forsøgt at udsætte hans fire korte bønner med ydmyghed.”

Poulenc begrænsede sig til mandskor, fordi sangene blev skrevet 
til et kor af franciskanermunke. Mandskor har en tæt klang, men  
ved elegant at veksle mellem antallet af stemmer (fra en til seks) 
og også benytte sig af ordløs sang, skaber Poulenc mange dyna-
miske muligheder.

Når førstetenorerne i den første sang indleder med en simpel 
 melodi, minder musikken om gregoriansk kirkesang, der har 
 været sunget af munke gennem 1000 år. Men skinnet bedrager –  
og det er typisk for Poulenc. For det enkle format og de få  stemmer 
blotter hver eneste musikalske frækhed. Hver lille uartig stemme  - 
føring, hver pikant akkord er tydelig og får desto større vægt 
inden for sangenes begrænsninger.

I sang nr. 2 er ’messesangen’ en kromatisk og syret variant af den  
middelalderlige franske ’Notre Dame’-stil. Et andet godt eksempel  
er sang nr. 3, Herre, jeg beder dig – en bøn til Gud, altså selve 
essensen af fromhed, som Poulenc udsætter i en musik, der kunne 
have været en sjæler sunget af Yves Montand i 1950’erne. Det er 
frækt, det er følsomt, og det er uimodståeligt. Verdsligt og kirkeligt  
i forening – Poulenc i en nøddeskal.

 Francis Poulenc
4 petites prières  
de Saint-François 
 d’Assise
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Duruflés Requiem
Musikken

Den røde tråd i Duruflés smukke requiem er gregoriansk sang. 
Altså den enstemmige latinske messesang, man synger i den 
katolske kirke. Som udgangspunkt for hver enkelt sats bruger 
Duruflé den gregorianske melodi, der hører til det pågældende 
led i den katolske requiemmesse for de døde.

Duruflés requiem er altså noget af et paradoks – for hvordan over-
fører man den enkleste, mest asketiske musik til et flerstemmigt 
koncertværk med blussende farver? Gregoriansk sang har ingen 
akkorder, og der er næsten 1000 år imellem Duruflés senroman-
tiske tonesprog og de gregorianske sanglinjer. Der er med andre 
ord frit spil, men også mange muligheder for at havne meget 
langt fra udgangspunktet.

Duruflé var kirkemusiker hele livet og blev bogstaveligt talt 
kastet ud i den katolske kirkemusik: Som 10-årig blev han af sin 
far taget med til katedralen i Rouen uden at vide, at han ikke 
skulle med hjem igen – men derimod begynde som elev i kirkens 
sangskole. Senere kom han til Paris og studerede hos to store 
romantiske orgelkomponister, Tournemire og Vierne, som begge 
var mestre i at improvisere over den gregorianske sangs temaer.

Duruflé levede til 1986 og var på sin vis sidste led i en kæde af 
franske romantiske kirkekomponister. Den gregorianske sang 
var hans musikalske modersmål, og når han blev spurgt, hvorfor 
hans musik var så konservativ, svarede han ærligt, at det var fordi 
han altid havde være omgivet af gregoriansk sang. ”Hans sind er 
gregoriansk”, sagde hans kone ligefrem.

Gregoriansk sang er flydende, uden taktstreger, hvorimod Duruflés 
klassiske verden jo baserer sig på takter og faste betoninger. I sit 
requiem lykkes det genialt for Duruflé at smelte modsætningerne 
sammen. Nogle gange snor sanglinjerne sig æterisk henover det 

Duruflé lavede tre 
udgaver af sit requiem: 
en udgave med fuldt 
symfoniorkester, 
en udgave med 
orgelledsagelse og 
en med orgel og 
kammerorkester.

 Maurice Duruflé
Requiem
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Duruflés Requiem
Musikken

harmoniske og rytmiske fundament. Andre gange får han passet de 
gregorianske melodier ind i et fastere mønster. Af og til må han afvige 
fra det melodiske udgangspunkt, men for en ikke indviet lytter er 
det svært at bemærke, hvornår den rigtige gregorianske sang holder 
op, og hvor Duruflé tager over. 

Nogle af messeleddene er friere udsat end andre. Domine Jesu 
Christe er den første af tre satser, hvor der medvirker en solist, 
her en baryton. Pie Jesu er med en inderlig mezzosopransolo, og 
der medvirker også en cello.

Duruflé udelader helt dommedagssekvensen Dies Irae, som også 
Fauré fandt for voldsom til sit requiem. I stedet bliver værkets dy-
namiske højdepunkt Libera me, som både er den længste, frieste 
og mest dramatiske sats. Efter denne bøn om befrielse kommer 
mennesket til endemålet, In Paradisum. 

Maurice Durufle var en fascinerende person, en af de mest 
selvkritiske komponister nogensinde. Kun 14 værker lod han 
passere gennem nåleøjet i løbet af sit lange liv. Han udtalte f.eks., 
at han ”var skrækslagen ved tanken om at komponere en sang 
efter de eksempler, der var sat af Schubert, Fauré og Debussy.” Og 
om sit requiem, et af de mest opførte franske værker fra midten 
af 1900-tallet overhovedet: ”Jeg er rædselsslagen over, hvad det er, 
jeg har indladt mig på.”

Bag værkets utrolige skønhed gemmer der sig et element af bitter 
virkelighed: Duruflé komponerede det under 2. Verdenskrig på 
bestilling fra den tyskvenlige marionetregering i Vichy, der betalte 
franske komponister for at skrive konservativ musik. Duruflé 
blev bedt om at komponere et symfonisk værk, men lavede i 
stedet en messe for de døde. Og først efter krigen, da Vichy-styret 
var væk, gjorde han sit requiem færdigt.
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Den belgiske dirigent Bart Van Reyn har siden 2016 haft posten 
som syngemester for DR KoncertKoret. ’Syngemester’ er en 
gammel titel for korleder. 

DR KoncertKoret giver egne koncerter, dirigeret af Bart Van Reyn, 
men da koret ofte medvirker ved DR SymfoniOrkestrets koncerter, 
består jobbet også i at indstudere kordelen af de store værker 
som Verdis Requiem og Mahlers 8. symfoni.

Bart Van Reyn er uddannet i Antwerpen og Bruxelles og 
 specialiserede sig derefter i tidlig musik ved konservatoriet i 
Haag. Han er en overordentlig alsidig og initiativrig musiker,  
der allerede i studietiden stiftede sit eget kor, Octopus. I 2012 
dannede han desuden et orkester i Antwerpen, Le Concert 
 d’Anvers, som med historiske instrumenter spiller musikken  
fra 1700- og 1800-tallet. Med sit orkester og koret Octopus  
opfører Bart Van Reyn f.eks. oratorier af Bach og Haydn.

I 2013 var Bart Van Reyn også med til at stifte et operakollektiv,  
The Ministry of Operatic Affairs, der turnerer i Belgien med 
1700-tals operaer af bl.a. Mozart og Gluck. Tidligere har han været 
kunstnerisk leder af det italienske barokorkester Musica Rara.

De seneste år har Bart Van Reyn gæstedirigeret nogle af de 
 førende kor i Europa, bl.a. BBC Singers, Nederlands Kammerkor, 
Radiokoret fra Leipzig og barokkoret Collegium Vocale fra Gent. 
Han kalder stolt DR KoncertKoret for ”et fantastisk kor, et af de 
bedste i verden”.

Duruflés Requiem
Dirigent

Dirigent

Bart Van Reyn

Foto: Marco Borggreve

• Bart Van Reyn
• Belgisk dirigent, født 1979
• Siden 2016 syngemester for  
 DR KoncertKoret
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Mezzosopranen Elisabeth Jansson er fra Stockholm. Hun er 
uddannet i München, London og København, og siden 2005 
har hun været ansat som solist ved Det Kgl. Teater. Her har hun 
sunget nogle af de vigtigste hovedroller for sin stemmetype, bl.a. 
Bizets Carmen. Hun har også sunget flere af mezzosopranfagets 
kendte ’bukseroller’, bl.a. Cherubino i Mozarts Figaros bryllup og 
Octavian i Richard Strauss’ Rosenkavaleren. Sidstnævnte rolle 
skal hun til sommer synge ved en række opførelser med Israel 
Filharmonikerne og dirigenten Zubin Mehta. 

Til april medvirker hun i en opførelse af Wagners opera Parsifal 
med Berliner Filharmonikerne og chefdirigent Simon Rattle. 
På Det Kgl. Teater synger hun i denne sæson med i Mozarts 
Tryllefløjten og Verdis Rigoletto.

Den tyske baryton Michael Nagy har været ansat ved Komische 
Oper i Berlin og 2006-2011 ved Frankfurt Operaen. Som gæste-
solist har han tre år i træk optrådt ved de berømte Wagner-festspil 
i Bayreuth (som Wolfram i Tannhäuser), og en anden af sine 
 vigtige roller, Papageno i Mozarts Tryllefløjten, har han bl.a. sunget 
ved en opførelse med Berliner Filharmonikerne og chefdirigent 
Simon Rattle. De seneste år har Michael Nagy især optrådt på 
Deutsche Oper i Berlin, den Bayerske Statsopera i München og 
på Zürich Operaen.

Som oratoriesanger har han sunget bl.a. Bachs Matthæuspassion 
og Mendelssohns Elias i Tyskland og Østrig og ved gæstespil 
i New York, Tokyo og Sydney. Skulle der opstå forsinkelser i 
lufthavnene på hans rejser, kan han flyve hjem selv, da han er en 
passioneret amatørpilot.

Duruflés Requiem
Solister

Mezzosopran

Elisabeth Jansson

Baryton

Michael Nagy

Foto: Michael Bennati Schou

Foto: Monika Höfler
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Henrik Dam Thomsen er DR SymfoniOrkestrets 1. solocellist. 
En stilling han tiltrådte i 1999 i en alder af bare 25 år. Ved siden af 
sit daglige arbejde med orkestret er han en ivrig kammermusiker, 
bl.a. i Copenhagen Cello Quartet, og han underviser også på Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium. Som solist har han optrådt 
med de fleste danske orkestre og hos New Japan Philharmonic 
Orchestra i Tokyo.

Henrik Dam Thomsen er uddannet i København, London og i 
USA hos den legendariske ungarske cellist János Starker. Han 
medvirker på mere end 100 cd’er sammen med DR Symfoni-
Orkestret og har også udgivet fremragende albums i eget navn,  
bl.a. Dvořáks cellokoncert. Hans album More French Pieces fra 2016 
udkom også i form som Danmarks første app med klassisk musik.

Organisten Ørjan Horn Johansen har siden 1998 været 
 organist i Helligåndskirken i København. Han kommer fra 
Norge og er uddannet i Trondheim og Stuttgart. Hans debut 
som koncertorganist fandt sted i Oslo i 1992.

Ved siden af sit arbejde i Helligåndskirken er han en meget 
aktiv freelancemusiker både på orgel og klaver, og han har 
desuden uddannet sig på et ganske særligt instrument, 
nemlig klokkespil, altså frithængende klokker i f.eks. kirke-
tårne. Ørjan Horn Johansen har tidligere optrådt sammen 
med DR VokalEnsemblet i fransk musik, og som orgelsolist 
har han givet koncerter i hele Norden, Tyskland, Belgien, 
Frankrig, Spanien og Letland.

Cello

Henrik Dam Thomsen

Orgel

Ørjan Horn Johansen

Foto: Flemming Gernyx

Foto: Heidi Jepsen

Duruflés Requiem
Solister
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Duruflés Requiem
DR KoncertKoret

DR KoncertKoret har som Danmarks nationale koncertkor 
vundet stor international anerkendelse inden for stort set 
alle genrer og epoker af den klassiske musik. I fuld opstilling 
består koret af i alt 74 professionelle sangere, som kommer på 
scenen, når publikum skal opleve den store, brede korklang.

Under sit første navn, Statsradiofoniens Kor, debuterede koret  
i 1932 i Verdis Requiem. Efter nogle år dannede dirigenten 
Mogens Wöldike Statsradiofoniens Madrigalkor, som i 1973 
skiftede navn til det mere mundrette Radiokoret – og i 2009, 
da Koncerthuset i DR Byen åbnede, blev korets navn ændret 
til DR KoncertKoret. 

DR KoncertKoret optræder som regel sammen med DR Symfoni -
Orkestret, men gennem tiden har koret også optrådt sammen 
med en række andre danske og internationale orkestre og 
ensembler, og man kan også jævnligt opleve koret alene på 
scenen i a cappella kormusik. 

Både det klassiske kernerepertoire og den nye musik er 
vigtigt 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, Stockhausen, 
Ligeti, Berio og Penderecki.

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.

DR KoncertKoret

’Syngemester’ er gammel 
betegnelse for en sanglærer  
eller leder af en sangskole. 
Betegnelsen bruges stadig på 
bl.a. Det Kgl. Teater og i DR. 
Syngemesteren står for korets 
indstudering af nyt repertoire
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Duruflés Requiem
DR Koncerthusets orgel

Det er mærkeligt at orglet – det største, mest komplicerede og 
 sofistikerede af alle instrumenter – også er det mindst synlige med 
det meste af mekanikken, lydgiverne og ofte også organisten selv 
skjult for vore øjne. Det mægtige instrument i DR’s koncertsal er 
ikke nogen undtagelse: Bag orglets facade gemmer der sig næsten 
6000 håndlavede orgelpiber, der spænder fra bare få centimeter 
til over 11 meters længde og i tonehøjde fra den dybeste rumlen 
til den spinkleste piben.

Det tog det hollandske orgelbyggerfirma Van den Heuvel fem år 
at bygge orglet. Først blev det samlet i orgelbyggerens værksted, 
afprøvet, så skilt ad igen, pakket ned, forsigtigt transporteret til 
København og installeret i DR Koncertsalen, hvor det blev indviet 
i 2009. Koncertsalens arkitekt, Jean Nouvel, ønskede, at orglet 
skulle se ud som ’en bambusskov af orgelpiber’. Store og små, 
tykke og smalle piber er arrangeret som om de var helt tilfældigt 
placeret på orglets facade. De skinnende piber på ydersiden er af 
tin, mens piberne inde i orglet er lavet af kobber, zink og en særlig 
legering af tin og bly, der kun bruges til orgelpiber. Desuden er 
der brugt træsorter som mahogni, eg, ibenholt og fyr.

Organisten har brug for en god koordineringsevne, når der 
skal spilles på de fire manualer (rækker af tangenter) + pedal. 
Dertil kommer orglets 91 forskellige stemmer (registre), der 
kan  kombineres på tusindvis af måder med de knapper, der er 
placeret i rækker på begge sider af spillebordet. Med fødderne 
kan organisten åbne eller lukke 3 sektioner af instrumentet, 
indkapslet i kæmpe trækasser med venetianske skodder, og på 
den måde forstærke eller dæmpe instrumentets lyd. 

Selv om måden, man laver orgelpiber på, stort set ikke har for-
andret sig i århundreder, er dette orgel samtidig topmoderne med 
indbygget MIDI interface og digital teknologi i registreringen.

Næsten et årti efter at det blev bygget er DR Koncertsalens orgel 
stadig det største i Danmark: fascinerende at se på og lytte til –  
og den skjulte stjerne i denne eftermiddags koncert.

Den skjulte stjerne…
Af Michael Emery, 
 kunsterisk leder for  
 DR VokalEnsemblet &
 DR KoncertKoret

Læs mere om orglet på 
http://vandenheuvel-orgelbouw.nl/ 
en/instruments/item/ 
426-dr-kopenhagen-en.html

Foto: Kim Høltermand
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Duruflés Requiem
Tekster

Marcel Dupré: 
Laudate Dominum
Tekst: Davids Salme 116 

Laudate Dominum, omnes gentes; 
laudate eum, omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos 
misericordia eius,
et veritas Domini manet in aeternum. 

Marcel Dupré: 
Laudate Dominum
Tekst: Davids Salme 117

Lovpris Herren, alle folkeslag! 
Lovsyng ham, alle folk!  
For hans godhed mod os 
er stor, 
Herrens troskab varer til evig tid. 

Herre, vær os nådig. 
Jesus Kristus, vær os nådig. 
Jesus Kristus, lyt til os. 
Jesus Kristus, bønhør os.

Gud, fader og skaber, vær os nådig. 
Gud, søn og frelser, vær os nådig. 
Gud, Helligånd, vær os nådig. 

Hellige treenighed, som er én sand gud, 
vær os nådig. 

Hellige Jomfru Maria, bed for os.  

Jomfru, til hvem Zachée 
eller den hellige Amadour 
byggede denne helligdom, 
bed for os. 

Francis Poulenc: 
Litanier til den sorte jomfru 
Oversættelse: Magna Blanke 

Francis Poulenc: 
Litanies à la vierge noire

Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, excaucez-nous. 

Dieu le père, créateur, ayez pitié de nous. 
Dieu le fils, rédempteur, ayez pitié de nous. 
Dieu le Saint-Esprit, ayez pitié de nous. 

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, 
ayez pitié de nous. 

Sainte Vierge Marie, priez pour nous.  

Vierge à qui Zachée 
ou Saint Amadour 
éleva ce sanctuaire, 
priez pour nous. 
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Notre-Dame, dont la pélerinage est enrichi 
de faveurs spéciales. 
Notre-Dame, que l’impiété et la haine 
ont voulu souvent détruire. 
Notre-Dame, que les peuples visitent 
come autrefois, priez pour nous. 

Agneau de Dieu, qui effacez 
les péchés du monde, pardonnez-nous, 
exaucez-nous, ayez pitié pour nous. 

Notre-Dame, priez pour nous, 
afin que nous soyons dignes de Jésus-Christ. 

Reine du sanctuaire, que consacra 
Saint Martial 
et ou il célébra  
ces saints mystères. 
Reine près de laquelle 
s’agenouilla Saint Louis 
vous demandant le bonheur de la France, 
priez pour nous. 
Reine, à qui Roland  
consacra son épé, 
priez pour nous. 
Reine, dont la main délivrai les captifs, 
priez pour nous.

Dronning i helligdommen, du som  
helliggjorde Sankt Martial, 
og hvor han celebrerede 
disse hellige mysterier. 
Dronning ved hvis side  
Sankt Louis knælede 
og bad for Frankrigs lykke,  
bed for os. 
Dronning, ved hvem Roland 
helliggjorde sit sværd, 
bed for os. 
Dronning, hvis hånd befriede de fangne, 
bed for os. 

Vor Frue, ved hvem pilgrimsfærden 
blev beriget med særlige nådesbeviser. 
Vor Frue, hvem utroskab og had ofte 
har villet nedbryde. 
Vor Frue, hvem folk besøger som før, 
bed for os. 

Guds Lam, som borttager verdens synd, 
tilgiv os, bønhør os, 
vær os nådig. 

Vor Frue, bed for os, 
at vi må være værdige til Jesus Kristus. 
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Francis Poulenc: 
Quatre petites prières de  
Saint François d’Assise 
Tekst: Frans af Assisi

I  Salut, Dame Sainte 
Salut, Dame Sainte, reine très sainte, 
Mère de Dieu, 
ô Marie qui êtes vierge perpétuellement, 
élue par le très Saint Père du Ciel, 
consacrée par lui avec son très saint Fils 
bien aimé et l’Esprit Paraclet, 
vous en qui fut et demeure toute plénitude 
de grâce et tout bien!
Salut, palais; salut, tabernacle, salut, maison; 
salut, vêtement, salut, servante, 
salut, mère de Dieu!
Et salut à vous toutes, saintes vertus 
qui par la grâce et l’illumination 
du Saint Esprit, 
êtes versées dans les cœurs des fidèles et, 
d’infidèles que nous sommes, 
nous rendez fidèles à Dieu. 

II Tout puissant 
Tout puissant, très saint, très haut 
et souverain Dieu; 
souverain bien, bien universelle, 
bien total; toi qui seul est bon; 
puissions nous te rendre toute louage, 
toute gloire, toute reconnaissance, 
toute honneur, toute bénédiction; 
puissions nous rapporter toujours à toi 
tous les biens. 
Amen.  

III Seigneur, je vous en prie 
Seigneur, je vous en prie, 
que la force brûlante et douce 
de votre amour absorbe mon âme 
et la retire de tout ce qui est sous le ciel, 
afin que je meure par amour 
de votre amour, 
puisque vous avez daigné mourir 
par amour de mon amour. 

Francis Poulenc: 
Fire korte bønner af  
Frans af Assisi 
Oversættelse: Magna Blanke

I  Hil dig, hellige frue 
Hil dig, hellige frue, hellige dronning, 
moder til Gud, 
o, Maria, altid jomfru, 
udvalgt af den allerhelligste Himlens Gud, 
helliget af ham og hans allerhelligste Søn, 
elsket af Helligånden, 
du som var og er og bliver 
fuld af nåde og godhed. 
Hil være slottet, hil være hytten, 
hil være huset; hil være klæderne, 
hil være tjenerinden, hil være dig, Guds moder! 
Og hil alle hellige dyder 
som ved Helligåndens nåde 
og oplysning
er skænket til de trofaste hjerter, 
og de troløse, som vi er; 
lad os forblive tro mod Gud. 

II  Almægtige 
Gud, du almægtige, hellige, 
højeste og eneste Gud, 
du er den højeste, altomfattende 
og fuldkommne, du, som ene er god;
lær os at give dig al pris, 
al hæder, al anerkendelse, 
al ære, al velsignelse; 
lad os altid takke dig 
for alle goder. 
Amen. 

III Herre, jeg beder dig 
Herre, jeg beder dig, 
lad din kærligheds brændende, 
men milde kraft opsluge min sjæl
og trække den bort fra alt, 
hvad der findes under himlen, 
så jeg må dø af kærlighed til 
din kærlighed, eftersom du værdigedes 
at dø af kærlighed til min kærlighed. 
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IV O kære brødre 
O kære brødre og mine altid i evighed 
velsignede børn, 
lyt til mig, lyt til jeres Faders stemme.  
Vi har lovet store ting, 
vi er blevet lovet endnu større ting; 
lad os holde fast ved de første 
og sukke efter de andre; 
glæden er kort, pinen varer evigt. 
Lidelsen er begrænset, æren ubegrænset. 
Mange er kaldede, få er udvalgte. 
Alle får, hvad de har fortjent.
Amen.

IV  O mes très chers frères 
O mes très chers frères et mes enfants 
pour toute l’èternité, 
ècoutez moi, écoutez la voix de votre Père.  
Nous avons promis de grandes choses, 
on nous a promis de plus grandes; 
gardons les unes 
et soupirons après les autres; 
le plaisir est court, la peine éternelle. 
La souffrance est légère, la gloire infinie. 
Beacoup sont appelés, peu sont élus. 
Tous recevront ce qu’ils ont mérité. 
Ainsi soit-il. 

Maurice Duruflé: 
Requiem
Den katolske kirkes requiemsmesse.
Dansk oversættelse fra Salme- og Bønnebog.  

I Introitus  
Kor: 
Herre, giv dem 
den evige hvile, 
og det evige lys lyse for dem. 
Til dig, o Gud, sømmer det sig  
at frembære lovsang på Sion,  
til dig skal der bedes  
i Jerusalem.  
Herre, hør min bøn; 
til dig kommer alt kød.  
Herre, giv dem  
den evige hvile,  
og det evige lys lyse for dem.   

II Kyrie 
Kor:  
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison.  

Maurice Duruflé: 
Requiem
Tekst: Den katolske kirkes requiemsmesse.

I Introït  
Chœur: 
Requiem aeternam  
dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, 
Deus in Sion, 
et tibi reddetur votum 
in Jerusalem. 
Exaudi orationem meam, 
ad te omnis caro veniet. 
Requiem aeternam  
dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis.  

II Kyrie   
Chœur:   
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 
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III Domine Jesu Christe   
Chœur et Baryton solo:   
Domine Jesu Christe, 
rex gloriae, 
libera animas 
omnium fidelium defunctorum 
de poenis inferni 
et de profundo lacu. 
Libera eas de ore leonis, 
ne absorbeat eas tartarus, 
ne cadant in obscurum; 
sed signifer sanctus Michael  
repraesentet eas in lucem sanctam. 
Quam olim Abrahae promisisti 
et semini ejus. 

Hostias et preces tibi, Domine, 
laudis offerimus. 
Tu suscipe pro animabus illis, 
quarum hodie memoriam facimus. 
Fac eas, Domine, 
de morte transire ad vitam. 
Quam olim Abrahae promisisti 
et semini ejus.  

IV Sanctus  
Chœur:   
Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra 
gloria tua.  
Hosanna in excelsis. 
 
Benedictus qui venit 
in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.

V Pie Jesu  
Mezzo-Soprano solo:   
Pie Jesu Domine   
dona eis requiem sempiternam.    

III Domine Jesu Christe 
Kor og barytonsolo:  
Herre Jesus Kristus,  
herlighedens konge!  
Frels alle  
hensovede troendes sjæle  
fra Helvedes pine  
og fra den dybe ildsø; 
frels dem af løvens gab,  
at afgrunden ikke må sluge dem, 
at de ikke må nedstyrte i mørket; 
men din hellige bannerbærer Mikael  
føre dem ind i det hellige lys, 
som du fordum har forjættet  
Abraham og al hans sæd. 

Herre, offergaver og bønner  
frembærer vi for dig med lovsang.  
Modtag dem for hine sjæle,  
som vi i dag ihukommer.  
Herre! Lad dem overgå  
fra døden til livet,  
som du fordum har forjættet 
Abraham og al hans sæd.  

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

Velsignet være han, som kommer 
i Herrens navn. 
Hosanna i det høje. 

V Pie Jesu 
Mezzosopran-solo: 
Fromme Jesus, Herre, 
giv dem den evige hvile.  
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VI Agnus Dei   
Chœur:   
Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem. 
Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem. 
Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem sempiternam. 

VII Lux aeterna  
Chœur:     
Lux aeterna luceat eis, 
Domine, 
cum sanctis tuis in aeternum, 
quia pius es. 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
 
VIII Libera me   
Chœur et Baryton solo:   
Libera me, Domine, de morte æterna,  
in die illa tremenda.  
Quando cœli movendi sunt et terra.  
Dum veneris iudicare saeculum per ignem.  

Tremens factus sum ego, et timeo,   
dum discussio venerit, atque ventura ira.
Quando cœli movendi sunt et terra.   
Dies illa, dies iræ, calamitatis et miseriæ,  
dies magna et amara valde.   

IX In Paradisum   
Chœur:   
In Paradisum deducant te angeli;                      
in tuo adventu                                                   
suscipiant te martyres,                                      
et perducant te                                                  
in civitatem sanctam Jerusalem.                       
Chorus angelorum te suscipiat,                        
et cum Lazaro                                                   
quondam paupere                                             
aeternam habeas requiem.                               

VI Agnus Dei 
Kor: 
Guds Lam, 
som borttager verdens synder, 
giv dem hvile. 
Guds Lam, 
som borttager verdens synder, 
giv dem hvile. 
Guds Lam, 
som borttager verdens synder, 
giv dem den evige hvile. 

VII Lux aeterna  
Kor: 
Det evige lys lyse for dem, 
Herre, 
evindelig blandt dine helgen; 
thi du er miskundelig. 
Herre, giv dem den evige hvile, 
og det evige lys lyse for dem. 

VIII Libera me 
Kor og barytonsolo: 
Frels mig, Herre, fra den evige død 
på hin frygtelige dag, 
når himlene og jorden skal røres, 
når du kommer at dømme verden ved ild. 

Skælvende står jeg og bange, 
når dommen oprinder,  
og Guds vrede kommer. 
Hin dag, vredens dag, sorgens og ulykkens dag, 
hin store og såre bitre dag.  

IX In Paradisum 
Kor: 
Englene lede dig til Paradis; 
ved dit komme 
tage martyrerne imod dig 
og ledsage dig 
til den hellige stad Jerusalem. 
Englenes kor tage imod dig, 
og sammen med Lazarus, 
som var fattig her på jorden, 
finde du den evige hvile.  

Duruflés Requiem
Tekster
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HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET

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
Beckett-Fonden
Oticon Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat
Toyota-Fonden
S.C. Van Fonden
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Damco. Global logistics. Individual solutions.

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 parkerings-
system, 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 rundvisnings-
tilbud 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.
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Ørestads Boulevard 13 2300 Kbh S
Tlf.: 35 20 62 62
e-mail: drkoncerthuset@dr.dk


