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Troen på lyset 
Program

Garnisonskirken, København 
Onsdag 24. januar kl. 19.30 
 
Nyvangskirken, Kalundborg 
Søndag 28. januar kl. 16.00 
 
DR VokalEnsemblet
 
Bo Holten  
dirigent
 
Onsdagskoncerten sendes 
direkte i P2 Koncerten med 
Celine Haastrup som scenevært 

GIOVANNI PIERLUIGI da PALESTRINA  
(ca. 1525-1594)   
 
 Motet Confitebor tibi, Domine 
 Missa Confitebor tibi, Domine 
 
 
PETER BRUUN (født 1968)  
 Sange til dem, som tror. Messe for os alle (2017)  
 DR-bestilling; uropførelse 
 
Satserne fremføres i denne rækkefølge: 
 
 Bruun: Bøn er lys (Introitus) 
  Solister: Jihye Kim, sopran, Linnéa Lomholt, alt,  
           Adam Riis, tenor, Torsten Nielsen, bas 
 Palestrina: Motet (Confitebor tibi, Domine) 
 Bruun: Jeg bøjer mig (Kyrie eleison) 
 Palestrina: Kyrie eleison 
 Bruun: Bliv forvandling (Sekvens) 
 Palestrina: Gloria in excelsis Deo 
 Bruun: Efterklangen (Gloria) 
 Palestrina: Credo in unum Deum 

 
PAUSE (5’) ca. 20.00/16.30
 
   
 Bruun: Jeg er i dine hænder (Credo) 
 Palestrina: Sanctus-Benedictus 
 Bruun: Se: Her er jeg i lys (Sanctus) 
  Solister: Linnéa Lomholt, alt, Torsten Nielsen, bas 
 Palestrina: Agnus I 
 Bruun: Du lyse sjæl af Guds fred (Agnus Dei) 
 Palestrina: Agnus II 
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Ordet religion kommer af det latinske ’ligare’, der betyder ’at 
binde’ eller ’at fortøjre’. Måske er det årsagen til, at Peter Bruun 
erklærer sig som værende ’ikke konventionelt religiøs’. For der 
er tilsyneladende ikke noget, Peter Bruun lader sig hverken 
binde af eller tøjre til. Bortset fra sin ubestikkelige musikalitet, 
naturligvis. Det vidner hele hans produktion om. Han er ikke en 
komponist, der går op i, hvad der er oppe i tiden, eller hvordan 
’man’ bør gøre – eller ikke bør gøre – når man skriver musik. 

Hele den europæiske musikhistorie, han som komponist bygger 
videre på, forholder han sig ikke nødvendigvis til – og dermed 
står han måske slet ikke på de gamle mestres skuldre! Måske 
står han på skuldrene af noget helt andet? Men han forholder sig 
i høj grad til det at skrive musik; hvordan man gør det, og hvad 
musik i det hele taget er for noget.  Og det gør ham til en både 
filosofisk og udogmatisk komponist, hvis stil, for så vidt man 
overhovedet kan tale om en Peter Bruun’sk stil, er defineret ved, 
at den konstant er i sin vorden; hele tiden ændrer og udvikler 
den sig ad uforudsigelige veje. 

I enhver binding ligger desuden en begrænsning, og i enhver 
begrænsning ligger også en udelukkelse. Og der er intet, der 
tyder på, at Peter Bruun udelukker noget – ikke på forhånd, i 
hvert fald. Tværtimod synes alt musikalsk materiale at være 
ham lige gyldigt; han rager ned fra alle tilgængelige hylder, 
og alt har som udgangspunkt værdi og er brugbart, hvis det 
altså – efter at være blevet undersøgt og udforsket grundigt og 
fordomsfrit – viser sig at kunne give mening i den musikalske 
sammenhæng, det skal indgå i. På den måde er Peter Bruun på 
en gang vidtfavnende og kræsen. Eller med andre ord, så har han 
en meget åbenhjertig måde at være selektiv på! Derfor vil man 
også kunne høre anelser af alt muligt forskelligt i hans musik – 
og opleve at han slipper forbløffende godt fra at skrive værker 
for de mest usædvanlige besætninger. Så spørgsmålet er, om der 
overhovedet er noget konventionelt ved den ’ikke konventionelt 
religiøse’ Peter Bruun? 

Af Jakob Wivel 

Troen på lyset
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Med titlen Sange til dem, som tror skulle alle der tror på noget 
kunne være med – og så bare lige for at være sikker på at ingen 
føler sig udelukket, har Peter Bruun givet den undertitlen Messe 
for os alle. Et religiøst værk med et katolsk afsæt, men for alle, 
uanset tro – eller mangel på samme, må man formode – og 
dermed viser Peter Bruun sig faktisk mere rummelig end de 
fleste af verdens religioner!  

Satstitlerne er som i den katolske messe – dog er de oprindelige 
titler kun undertitler i Peter Bruuns messe. Han har selv givet 
dem navne efter Terje Dragseths tekst, så Introitus er kommet 
til at hedde Bøn er lys, Kyrie hedder Jeg bøjer mig etc. som det 
fremgår andetsteds her i programmet. Ofte er musikken i sig 
selv helt konkret anråbende, hvor teksten byder det, ligesom der 
er musikalsk malende effekter som for eksempel i begyndelsen 
af 5. sats, hvor teksten lyder ”jeg vakler og falder”; der lyder 
musikken som om den snubler. Eller når der i 3.sats bliver 
sunget ordet ’forvandling’ på glissandi, så man nær er ved at 
miste fodfæstet og søsygen truer. Det er som om klangen er 
flydende metal på jagt efter en støbeform, der vil kunne give 
det fast form og mening. På samme måde leger Peter Bruun 
med rytmikken, som ofte forrykkes, og ind i mellem nærmest 
forsvinder, så klangene trækker semi-hypnotisk afsted med en. 

Giovanni Pierluigi da Palestrina er født små 450 år før Peter 
Bruun. Han var til gengæld konventionel katolik og skrev 
næsten udelukkende religiøs musik.  Han virkede ved selveste 
Det Sixtinske Kapel, dog kun i fem år, før han blev fyret. 
Men det var ikke fordi, der var noget kontroversielt ved hans 
musik eller virke. Det var fordi Pave Paul 4. – også kendt som 
’il terribile’ (den frygtelige) – ikke mente, at en gift mand var 
værdig til at tjene ved Det Sixtinske Kapel. Så da Paul 4. trådte 
til, røg mesteren på porten. Det forhindrede imidlertid ikke 
Palestrina i at danne skole med sin stil, der stræbte efter balance, 
melodiføringer uden store spring, og afmålt, men raffineret brug 
af dissonanser. 

Hvad de to så har at sige hinanden? Det skal af indlysende 
grunde først vise sig ved denne koncert. Måske er det musikalsk, 
de kan spejle sig i hinanden – eller kontrastere hinanden? 
Måske er der et religiøst fællesskab? Men her kommer man 
selvfølgelig ud på tynd is. For hvordan skal man kunne definere 
religiøsiteten i musik? Er det emnet, der gør det, eller er det nok, 
at komponisten er religiøs? Og kan ikke-religiøse komponister 
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så ikke skrive religiøs musik? Her er det nok klogt at holde fast 
i, at Peter Bruun ”tror stærkt på at der findes noget, der er større 
end os selv, som vi alle er en del af”. Og at han mener, at troen, 
lige som musikken, ”er en måde at dyrke og forstå fællesskabet, 
nærheden og menneskeligheden”. 

Når man går til en koncert med en masse mennesker, man ikke 
kender, ved man dog, at man har en interesse tilfælles for det 
band, den komponist eller den musik, der er på programmet. Der 
vil givet være nogle, der hævder, oplevelsen af kunst er individuel 
og ens egen private. Men når man lytter til musik, er oplevelsen 
fælles, for vi oplever den sammen, sanser den sammen, og 
fornemmer hinandens nærvær i det samme rum, den samme tid 
og den samme musik. 
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Peter Bruun (født 1968) begyndte at studere komposition og 
teori privat hos Niels Marthinsen 1989-91, sideløbende med 
at han læste filosofi ved Århus Universitet. Efterfølgende 
uddannede han sig i komposition og musikteori på Det Jyske 
Musikkonservatorium hos lærere som Karl Aage Rasmussen, Per 
Nørgård, Hans Abrahamsen og Bent Lorentzen.

 Musikteater spiller en stor rolle i Peter Bruuns arbejde. Han er 
medlem af kunstnerkollektivet FIGURA Ensemble, som han 
har lavet flere musikteaterproduktioner med, bl.a. MIKI ALONE 
(2002), som i 2008 blev belønnet med Nordisk Råds Musikpris, og 
senest Alverden God Nat (2014). 

Den 26. februar kan man opleve Peter Bruuns musik med Athelas 
Ensemble på Borups Højskole, og samme dag begynder en turné 
med litteraturkoncerten Vort svage mod på Roskilde Bibliotek.

Terje Dragseth (født 1955) er en norsk forfatter, musiker og 
filmregissør. Han debuterede med digt- og tekstsamlingen 
Offerfesten i 1980 og har ud over romanen Den amerikanske turist, 
som udkom i 1997, udelukkende udgivet poesi. 

Dragseth modtog den norske stats kunstnerstipendium fra 2006 
til 2011 og blev i 2012 tildelt Statens Garantiinntekt for kunstnere 
(den norske pendant til Statens Kunstfonds hædersydelser). I 
2013 blev Dragseth desuden tildelt både Triztan Vindtorn poesi.
pris og Fabelprisen, og i 2016 modtog han F.P. Jacs Mindelegat. 
Dragseth er uddannet filmregissør ved Den Danske Filmskole i 
1983 -1987 og har medvirket i produktionen af en række kortfilm.

Han spiller og fremfører egne sange med bandet I Sing My 
Body Electric (ISMBE), som for tiden består af Dragseth, John 
Nikolaisen, ”Lyd” og Rune Tengs.

Troen på lyset
Komponist & forfatter

Komponist

Peter Bruun

Forfatter

Terje Dragseth

Foto: Lars Skaaning

Foto: Anna-Julia Granberg
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Bo Holten (født 1948) er anerkendt både som dirigent og 
komponist. I 1979 stiftede han koret Ars Nova Copenhagen, som 
han dirigerede frem til 1996. Herefter stiftede han Musica Ficta, 
som han har dirigeret lige siden.

I 1990 blev Bo Holten udnævnt til fast gæstedirigent for BBC 
Singers med den tidlige musik som hovedområde. Gennem 
sine 15 år med koret stod han bag utallige koncerter, cd’er og 
radiooptagelser, herunder fire BBC Proms-koncerter i Royal 
Albert Hall. Derudover har Bo Holten bl.a. ledet Sveriges 
Radiokor, Nederlands Kamerkoor, det Flamske Radiokor 
og Irlands Nationalkor, og han er fortsat en internationalt 
efterspurgt dirigent. 

Som orkesterdirigent bliver Bo Holtens arbejde stadig mere 
omfattende, og han står bag en lang række anmelderroste cd-
indspilninger med musik af bl.a. Carl Nielsen, Frederick Delius, 
Thomas Koppel, Emil Hartmann, Knudåge Riisager og Emil 
Reesen. Han har arbejdet med en lang række ensembler og 
orkestre i Skandinavien og i udlandet – ofte med oratorier,  
tidlig og ny musik på programmet – og dirigerer også regel-
mæssigt de danske symfoniorkestre. Hans to indspilninger med 
musik af Frederick Delius med Aarhus Symfoniorkester fik 
begge en fornem international modtagelse og udmærkelser som 
Editors Choice i Gramophone og Record of the month i Classical 
Music Magazine. 

Bo Holten havde i foråret 2009 stor succes på Den Kgl. Opera i 
København med sin opera Livlægens besøg, som blev genopsat 
i 2011, og i november 2014 gæstespillede Musica Ficta på 
Operaens Takkelloft med Bo Holtens opera Gesualdo • 
Shadows, som spillede for fulde huse. I forbindelse med 500-året 
for Reformationen fik Bo Holten i 2017 uropført operaen Schlagt 
sie tot! om Martin Luther og hans liv.

Troen på lyset
Dirigent

Dirigent

Bo Holten 

Foto: Lars Skaaning 
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DR VokalEnsemblet kunne i 2017 fejre 10-års jubilæum som DR’s 
professionelle kammerkor. Koret består af 18 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 romantik til danske 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. 

I sommeren 2017 var ensemblet på en stor koncertturné til 
Kina, hvor de optrådte for fulde huse i fem af landets vigtigste 
koncertsale, og flere af korets 10 CD-indspilninger har modtaget 
internationale priser og udmærkelser, bl.a. den prestigefulde 
franske kritikerpris Diapason d’Or de l’Année, den tyske  
ECHO Award og to amerikanske GRAMMY®-nomineringer. 

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 deltager 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. Fra den 3. februar 2018 kan man 
desuden opleve DR VokalEnsemblet i en ny serie programmer i 
serien Før Søndagen på DR 1.

I sæsonen 2017-18 kredser DR VokalEnsemblets koncerter om et 
af menneskelivets store temaer: troen. Fra renæssancemesteren 
Palestrina over Bachs Juleoratorium til Frank Martins Messe 
for dobbeltkor og en moderne hyldest til troen af Peter Bruun. 
Samtidig fejrer DR VokalEnsemblet 500-året for Reformationen i 
flere forskellige koncertprogrammer, og sangerne medvirker også i 
en række af sæsonens store, symfoniske koncerter med  
DR KoncertKoret og DR SymfoniOrkestret.

Sangerliste

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

Alt 
Rikke Lender
Hanna-Maria Strand
Linnéa Lomholt 
Tobias Nilsson

Tenor 
Adam Riis 
Rasmus Gravers Nielsen 
Lars Pedersen
Emil Lykke

Bas 
Hans-Henrik Raaholt
Daniel Åberg
Johan Karlström
Rasmus Kure Thomsen
Torsten Nielsen

drvokalensemblet.dk
facebook.com/vokalensembletDR
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Peter Bruun: Messe, 
Sange til dem, som tror; 
Messe for os alle   
Tekst: Terja Dragseth 

I. Bøn er lys (Introit)  
Bøn er lys, 
åh lys da, 
når vindene klager 
i deres lange og korte dage.

Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Motet. Confitebor tibi, Domine
Tekst: Esajas’ Bog kap. 12 

Confitebor tibi, Domine, 
quoniam iratus es mihi 
conversus est furor tuus 
et consulatus es me 
ecce Deus salvator meus 
fiducialitur agam et non timebo 
quia fortitudo mea 
et laus mea Dominus 
et factus est mihi in salutem 
haurietis aquas in gaudio 
de fontibus salvatoris 
et dicetis in illa die: 
confitemini Domino 
et invocate nomen ejus. 

Notas facite in populis 
ad inventiones ejus 
mementote, 
qoniam excelsum est nomen ejus, 
cantate Domino
quoniam magnifice fecit 
annunciate hoc in universa terra 
exulta et lauda habitatio Sion 
quia magnus in medio tui 
sanctus Israel. 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Motet. Jeg takker dig, Herre
Tekst: Esajas’ Bog kap. 12

Jeg takker dig, Herre, 
thi du vrededes på mig, 
men din vrede svandt, 
og du trøstede mig.  
Gud er min frelser, 
jeg er trøstig og uden frygt
jeg handler i tiltro til dig, 
jeg frygter ikke, 
Herren er min styrke og lovsang, 
han blev mig til frelse. 
I skal øse vand med glæde 
af frelsens kilder 
og sige på hin dag: 
Tak Herren og påkald hans navn. 

Gør hans gerninger kendt 
blandt folkene, 
kundgør, at hans navn er højt! 
Lovsyng Herren, 
thi stort har han øvet, 
lad det blive kendt på den vide jord! 
Bryd ud i fryderåb, 
Zions beboere, 
thi stor i eders midte 
er Israels Hellige.  

Troen på lyset
Tekster
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Peter Bruun: Messe, 
Sange til dem, som tror; 
Messe for os alle   

II. Jeg bøjer mig (Kyrie Eleison) 
Nu min skaber 
Jeg bøjer mig 
i min magtesløshed 

Nu min skaber 
Jeg bøjer mig  
Uden magt 
til at forstå 

Nu min skaber 
i det allerhøjeste 
ny i det laveste 
nu jeg bøjer mig 
for din skabelse
jeg bøjer mig for det 
jeg ikke kan formå at forstå 
lad det blive min skabelse

Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Missa ’Confitebor tibi, Domine’

Kyrie  
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Messe ’Jeg takker dig, Herre’

Kyrie
Herre! Forbarm dig over os! 
Kristus! Forbarm dig over os! 
Herre! Forbarm dig over os!  
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Peter Bruun: Messe, 
Sange til dem, som tror; 
Messe for os alle   

III. Bliv forvandling (Sekvens) 
Bliv forvandling 
skjult i dit evige lys 
Jeg i mit mørke 
Skal lys nå min sjæl?   
Skal mit mørke bli’ lys  
fra dit evige skjul 
jeg som intet forstår  

I ord uden handling 
kan jeg ikke gå i forvandling 
Når du råber vil Gud sige 
Se Her er jeg 

Bliv forvandling  
lys fra skabelsen 
lyd fra skabelsen  
dit råb er hørt 
og det er lyden fra din stemme  
lyden fra din sang 

Bliv forvandling 
bliv forvandling 
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Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Missa ’Confitebor tibi, Domine’

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 coelestis, 
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. 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Messe ’Jeg takker dig, Herre’

Gloria
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, 
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. 
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Peter Bruun: Messe, 
Sange til dem, som tror; 
Messe for os alle   

IV. Efterklangen (Gloria) 
Det er i efterklangen af din sang  
at jeg synger 
det er i efterklangen 
af verdens svingende atomer 
jeg synger 
jeg synger i et flor af anemone 
og irgrønt 
jeg synger  

Verden bliver til i lyd 
Jeg synger hærskarernes stjerner 
jeg synger hjerterne 
jeg synger kornmarkerne 
jeg synger en bro til en drøm 

Verden bliver til i efterklangen 
i sonisk pryd 
lad os synge skabelsens lyd 
i evig fryd 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Missa ’Confitebor tibi, Domine’

Credo in unum Deum 
Patrem omnipotentem, 
Factorem coeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium.  

Et in unum Dominum, Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum. 
Et ex Patre natum 
ante omnia saecula.  
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero. 
Genitum, non factum:
Consubstantialem Patri 
per quem omnia facta sunt. 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Messe ’Jeg takker dig, Herre’

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

Og på én Herre, Jesus Kristus, 
Guds enbårne Søn, 
som er født af Faderen 
forud for alle tider. 
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. 
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Qui propter nos homines 
et propter nostram salutem 
descendit de coelis. 
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 coelum, 
sedet ad dexteram Patris.  
Et iterum venturus est 
cum gloria 
judicare vivos et mortuos:  
cujus regni 
non erit finis. 

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. 

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

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. 

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. 

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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Peter Bruun: Messe, 
Sange til dem, som tror; 
Messe for os alle   

V. Jeg er i dine hænder (Credo) 
Nådens store vælde 
jeg vakler og falder 
besat af tvivl vrede 
trods 
mørkets gys af ingenting
ord uden mening 
vakler jeg og falder 
også det i din nåde 

nåde være med os i alle vore dage 
Opfyldt af himlens diamant 
af himlenes ord uden mening 
jeg er i dine hænder 
taknemmelig er min tro 
taknemmelig er nådens tro 
taknemmelig er min tillid og min tro 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Missa ’Confitebor tibi, Domine’

Sanctus 
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! 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Messe ’Jeg takker dig, Herre’

Sanctus
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. 

Troen på lyset
Tekster
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Peter Bruun: Messe, 
Sange til dem, som tror; 
Messe for os alle   

VI. Se: Her er jeg i lys (Sanctus) 
Se her er jeg i lys 
solens lys og gule rosers lys 
barnets lys og sangens lys. 
jeg er lys 
lys bevæger 
bevæges af lys
jeg beder om lys 
lys mig i Guds barmhjertighed  
lys i mig og oplys mig 
at jeg kan lyse i andre 
og andre lyse i mig   

Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Messe ’Jeg takker dig, Herre’

Agnus Dei I 
Guds Lam, 
som borttager verdens synder, 
forbarm dig over os.

Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Missa ’Confitebor tibi, Domine’

Agnus Dei I 
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis! 

Troen på lyset
Tekster

Peter Bruun: Messe, 
Sange til dem, som tror; 
Messe for os alle   

VII. Du lyse sjæl af Guds fred 
(Agnus Dei) 
bøn er lys  
du lyse sjæl af Guds fred 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Missa ’Confitebor tibi, Domine’

Agnus Dei II
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem. 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Messe ’Jeg takker dig, Herre’

Agnus Dei II
Guds Lam, 
som borttager verdens synder, 
giv os fred. 
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Oplev kormusik, hvor den menneskelige stemme  
går lige i hjertet, uanset om det er gennem romantisk  
klassisk musik, ny musik eller en enkel, dansk sang. 
 
Læs mere om DR VokalEnsemblet  
og køb billetter på drkoncerthuset.dk



DR KoncertKoret og dirigent Bart Van Reyn opfører
Maurice Duruflés blide, inderlige og tidløse Requiem, der
er blevet et af de mest populære korværker – lige højt elsket 
af korsangere og publikum.

Køb billetter på drkoncerthuset.dk

Dirigent: Bart Van Reyn
Solister: Michael Nagy (baryton), Elisabeth Jansson (mezzo), Henrik Dam Thomsen (cello), 
Ørjan Horn Johansen (orgel)

DURUFLÉS REQUIEM
4. FEBRUAR 2018 KL. 15.00 
KONCERTSALEN



drkoncerthuset.dk
drvokalensemblet.dk

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.


