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Fra Elizabeth I til Elizabeth II 
Program

Garnisonskirken, København 
Torsdag 19. april kl. 19.30  
 
Sankt Gertruds Kirke, Grenå 
Fredag 20. april kl. 19.30  
 
Søndermarkskirken, Viborg  
(del af Viborg Internationale  
Kirkemusik Festival) 
Lørdag 21. april 15.00  
 
Skælskør Kirke 
Søndag 22. april kl. 14.00 
 
DR VokalEnsemblet
 
Graham Ross  
dirigent
 
Philip Schmidt-Madsen  
orgel
 
Lørdagskoncerten sendes  
i P2 Koncerten tirsdag 
24. april kl. 19.20 
 
 
 
 

 
 
Ved koncerterne vil der  
være mulighed for at købe  
de seneste cd-udgivelser  
med DR VokalEnsemblet. 

 
Ved koncerten lørdag  
21. april vil P2-vært  
Klaus Møller-Pedersen  
introducere koncerten.  
 
 
 

THOMAS TALLIS (1505-1585) 
Loquebantur variis linguis  
If ye love me    
 
WILLIAM BYRD (1543-1623) 
Laudibus in sanctis  
Ave verum corpus  
 
ORLANDO GIBBONS (1583-1625) 
This is the Record of John                                
 Solist: Emil Lykke, tenor     
 
HENRY PURCELL (1659-95) 
Hear my prayer, O Lord  
     
WILLIAM PARSONS (aktive år: 1545-1563) og 
JOHN DOWLAND (1563-1626): 
Salme: All people that on earth do dwell (‘the Old 100th’) 
    
HENRY PURCELL  
Voluntary on the Old 100th, orgelsolo 
 
BENJAMIN BRITTEN (1913-1976) 
Rejoice in the Lamb (1943) 
 Solister: Christine Nonbo Andersen, sopran 
 Tobias Nilsson, kontratenor,  
 Rasmus Gravers Nielsen, tenor 
 Torsten Nielsen, bas  
 
HERBERT HOWELLS (1892-1983) 
Master Tallis’s Testament (1940), orgelsolo 
 
CHARLES VILLIERS STANFORD (1852-1924)  
Beati quorum via   
 
GUSTAV HOLST (1874-1934) 
Nunc dimittis  
 Solister: Jihye Kim, sopran, Lars Pedersen, tenor 
 
JOHN TAVENER (1944-2013) 
God is with us (1987) 
 Solist: Adam Riis, tenor 
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Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Velkomst

Dronning Elizabeth II er Englands længst regerende 
monark; når hun fejrer sin 92-års fødselsdag den 21. april 
i år, vil hun have siddet på tronen i 65 år. Men i det 16. 
århundrede levede hendes navnesøster af Tudor-slægten 
også bemærkelsesværdigt længe – hun nåede at regere i 44 
år før sin død i 1603. Da Elizabeth II blev kronet i 1953, var 
England en drænet nation mærket af bomber, stadig i færd 
med at genopbygge både sine bygninger og sin økonomi efter 
2. Verdenskrig. Håbet var, at der med den nye dronning, ung 
og glamourøs som hun var, ville begynde en ny elizabethansk 
tidsalder, der kunne matche Elizabeth I’s regeringstid 450 år 
tidligere i fremgang, spænding og optimistisk selvfølelse.

Den tidligere elizabethanske periode var berømt for sit 
rige kulturliv, næret af dronningens egen lidenskab for 
kunsten og ledet af personer som William Shakespeare, 
William Byrd, Nicholas Hilliard og John Dowland. Musikken 
i særdeleshed – uanset om det var i kirken, i hjemmet, i 
teatret eller på kroen – gjorde London til et internationalt 
samlingssted for såvel komponister som musikforlæggere. 
Den engelske kirkemusik trådte ind i en guldalder – 
kirkemusikkomponisterne i den elizabethanske periode 
talte nogle af det 16. århundredes vigtigste personligheder 
i deres rækker, og mange af deres værker skulle indtage en 
fremtrædende plads i det kirkelige repertoire helt frem til vor tid.

Og således er det også i den moderne elizabethanske æra; 
i de sidste 60 år er interessen for at skrive kirkemusik 
blomstret op på ny. Komponister som Benjamin Britten, 
Herbert Howells og – endnu nyligere – John Tavener 
og James MacMillan (blandt mange andre) har fornyet 
repertoiret med nye og idérige kirkelige værker. Samtidig har 
korsangen i de engelske kirker og katedraler – og i de berømte 
universitetskor i Oxford, Cambridge og andre steder – aldrig 

Kære publikum
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Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Musikken

været af højere standard. I hvert fald i kirkemusikkens verden 
kan denne nye elizabethanske tidsalder sagtens måle sig med 
Tudor-tiden. Denne koncert forener de to elizabethanske 
tidsaldre med musik fra begge monarkers regeringstid, såvel 
som fra århundrederne imellem. 

DR VokalEnsemblet skulle ved denne koncert have været 
dirigeret af Stephen Cleobury fra King’s College, Cambridge, 
hvis kor er et af de mest berømte i den anglikanske kirke, 
men pga. sygdom har han desværre været nødt til at aflyse 
sin medvirken. DR VokalEnsemblet er taknemmelige for, at 
Graham Ross – dirigent ved en anden berømt Cambridge-
korinstitution, Clare College – med kort varsel har kunnet 
springe ind og redde denne turné. DR VokalEnsemblet får 
selskab af den unge danske orgelvirtuos Philip Schmidt-
Madsen, der både vil akkompagnere sangerne og spille 
engelsk musik for solo-orgel.

Vi håber, I vil nyde denne rejse gennem næsten fem 
århundreders musik, skrevet til den engelske kirke af nogle af 
de fremmeste komponister.

Michael Emery
Kunstnerisk leder for DR VokalEnsemblet
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Elizabeth I blev dronning i slutningen af en turbulent periode 
for religionen i England. 20 år forinden havde hendes far, kong 
Henry VIII, brudt med den katolske kirke i Rom; efter hans død 
havde Elizabeths halvbror, kong Edward VI, iværksat en radikal 
protestantisk reformation, og endelig havde hendes halvsøster, 
dronning Mary I (der blev kendt som ’Bloody Mary’), brutalt 
genetableret den katolske tro med offentlige brændinger og 
henrettelser. Den engelske kirke lænede sig skiftevis til den 
ene og den anden side, og det forventedes af dens komponister, 
at de – alt efter tiderne og omstændighederne – skrev alt fra rigt 
udsmykket latinsk polyfoni, velegnet til katolske ritualer, til den 
enkle, strenge engelske stil, der krævedes af det protestantiske 
regime.

Elizabeth I’s mor, Anne Boleyn (den anden af Henry VIII’s 
hustruer), havde selv sympati for protestantismen og foretrak 
gudstjenester på engelsk med enkel musik, helt fri for lys, kåber 
og andet, der tilhørte den katolske tro. Men Elizabeth viste, da 
hun blev dronning i 1558, en friere indstilling. Nogle af disse ting 
blev diskret genindført i hendes private kapel (om ikke i hele den 
engelske kirke, der nu var afgjort protestantisk), og hun tillod 
også udgivelser af kirkemusik beregnet til katolsk brug.

Men omvæltningerne, som de engelske kirkemusikere oplevede i 
den første del af århundredet, bliver levende illustreret af koncertens 
to første stykker. Thomas Tallis (1505-85) levede længe nok til at 
arbejde under alle fire britiske monarker i det 16. århundrede, fra 
Henry VIII til Elizabeth I, og han oplevede således i egen person 
denne overvældende ustabile periode i den engelske kirke.

Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Musikken

Af Michael Emery
kunstnerisk leder for
DR VokalEnsemblet

Fra Elizabeth I  
til Elizabeth II
– 400 års anglikansk kirkemusik
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I Loquebantur variis linguis genskaber Tallis den storslåede stil, 
som engelsk latinsk kirkemusik var nået frem til, da Henry VIII’s 
regeringstid begyndte (stykket er dog rent faktisk komponeret 
et sted mellem 1553 og 1558, mens Mary I var dronning, og den 
katolske tro igen var i højsædet). Stykket fortæller om apostlene, 
som taler i mange tunger ved den første pinse. Den gregorianske 
melodi, der hører til den latinske tekst, synges i lange toner i en af de 
dybe stemmer, mens de seks andre stemmer væver en rig polyfonisk 
struktur omkring den og kulminerer i gentagne Alleluia’er.

Derefter følger et stykke i den stærkt forenklede stil, der krævedes 
i Edward VI’s protestantiske regeringstid (1547-53): Musikken 
skulle være enkel, teksterne skulle være på engelsk og ordene altid 
tydeligt hørbare. If ye love me er et skoleeksempel herpå – men 
selv med disse begrænsninger har Tallis her skrevet en lille, stærkt 
udtryksfuld perle.

William Byrd (1543-1623) var selv katolik, hvilket var farligt at 
være i det elizabethanske England, selv i smug, men var ikke desto 
mindre en af dronningens yndlinge. Hun gav ham (sammen med 
Tallis) monopol på salget af musik-manuskriptpapir (de tjente 
dog ikke meget på det), og tillod dem at udgive kirkemusik på latin. 
Denne type musik blev måske opført ved private lejligheder til 
glæde for kendere – eller måske endda ved de hemmelige katolske 
messer, som nogle katolske familier stadig holdt, selvom det var 
til stor fare for dem. Laudibus in sanctis kommer fra en samling 
udgivet i 1591 og er en parafrase over Salme 150.  Ave verum corpus 
er en tonesætning af teksten til Corpus Christi, en festdag, der i 
så høj grad er indbegrebet af katolicisme, at selv Byrd ikke turde 
udgive stykket i dronning Elizabeths regeringstid; det udkom først i 
1605, to år efter hendes død.

Ligesom Byrd levede Orlando Gibbons (1583-1625) ud over 
Elizabeths regeringstid og blev en vigtig komponist i den tidlige 
engelske barok. This is the Record of John er et eksempel på en 
vers-hymne, en særlig engelsk form, hvor afsnit – eller ‘vers’ – for 
solostemme veksler med afsnit for fuldt kor, akkompagneret af 
orgel. Stykket har tekst fra evangeliet, hvor Johannes Døberen selv 
fortæller, at han ikke er Kristus, men blot forløberen.

Henry Purcell (1659-95) blev anerkendt som et enormt musikalsk 
talent fra en tidlig alder. Han blev udnævnt til organist i Westminster 
Abbey, da han var 20 (hans forgænger trådte tilbage for at gøre 

Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Musikken
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plads til Purcell, som han følte havde et større talent) og havde 
senere stor succes som komponist af teatermusik i London 
(han skrev også den første engelske opera). Mens han var ved 
Westminster Abbey, skrev han en del kirkemusik, og Hear my 
prayer er en stærk musikalsk anråbelse på kun 30 meget intense 
takter. Voluntary on the Old 100th er et stykke for solo-orgel over 
en gammel engelsk salmemelodi, der parafraserer Salme 100. 
Forinden hører vi salmen sunget, i versioner af William Parsons 
(aktive år: 1545-1563) og John Dowland (1563-1626). Da Henry 
Purcell døde i en alder af 36 (efter sigende af en forkølelse, som 
han pådrog sig, da hans kone låste ham ude af huset efter en sen 
aften på kroen), blev han kaldt ’det største geni, vi nogensinde har 
haft’, så stor var hans berømmelse, og en samling af hans sange 
blev få år efter udgivet under titlen Orpheus Britannicus (den 
britiske Orpheus) som en hyldest til Purcell.

Benjamin Britten (1913-1976) var en anden engelsk komponist, 
der 200 år senere beundrede Purcell meget, redigerede og udgav 
mange af hans værker og viste den ældre komponists indflydelse 
i mange af sine egne værker. Et af dem er hymnen Rejoice in the 
Lamb, komponeret i 1943. Stykket er arrangeret som en vers-
hymne (en af Purcells foretrukne former), og dets ti korte afsnit 
bliver to gange afbrudt af et meget ’purcellsk halleluja-kor’ i kække, 
punkterede rytmer. Men i alle andre henseender er stykket et 
originalt Britten-værk, der tonesætter tekst af 1700-tals digteren 
Christopher Smart, der var dybt religiøs, men i perioder gennem 
hele livet led af vanvid. Teksten lovpriser, hvordan Guds storhed 
kan ses i hele skaberværket: i blomster, dyr, en mus – endda 
Smarts egen kat, Jeoffry.

I både i det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede havde 
Charles Villiers Stanford (1852-1924) stor indflydelse, både som 
komponist og som lærer. Som professor i komposition ved både 
Cambridge Universitet og Royal College of Music i London havde 
han blandt sine elever Gustav Holst (1874-1934) og Herbert 
Howells (1892-1983). Stanfords egen Beati quorum via er en 
elegant tonesættelse af teksten fra Salme 119, skrevet til koret 
ved Trinity College i Cambridge. Howells var måske den flittigste 
komponist af kirkelig musik i det 20. århundrede, og hans værker 
indtager stadig en central plads i repertoiret for de anglikanske 
kirkekor. Master Tallis’s Testament er et stykke for solo-orgel, der 
vækker genklange af Thomas Tallis’ musikalske univers med sine 
modale harmonier og ornamentering i Tudor-stil. Holst kendes 

Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Musikken
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nu til dags mest for sin berømte orkestersuite Planeterne, men han 
komponerede også mange korværker, og hans Nunc dimittis folder 
sig ud fra en enkelt pianissimo starttone til en storslået 8-stemmig 
fortissimo slutning.

Til at bringe koncerten tilbage til udgangspunktet har vi John 
Tavener (1944-2013). Han var efterkommer af en berømt Tudor-
komponist af samme navn og var i sine unge år noget af en ’enfant 
terrible’ i det britiske musikliv: Han var bl.a. en del af kredsen 
omkring The Beatles og kørte rundt i London i en hvid Rolls Royce. 
Men midt i livet, efter at have mødt en ortodoks nonne, helligede han 
sig mere og mere den kirkelige musik, og hans musik nåede sluttelig 
ud til et publikum på 2,5 mia. mennesker, da et af hans stykker blev 
sunget ved Prinsesse Dianas begravelse i Westminster Abbey i 1997. 
God is with us – med undertitlen A Christmas Proclamation – er et af 
hans mest dramatiske værker; langsomt og ritualistisk, men med et 
stort, musikalsk ’coup de theatre’ i de afsluttende takter.

Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Musikken
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Den 32-årige englænder Graham Ross er internationalt 
efterspurgt som både komponist og dirigent. Han er uddannet 
på det anerkendte Clare College i Cambridge og efterfølgende 
på Londons Royal Academy of Music. Desuden har han ’stået 
i lære’ som assisterende dirigent og korsyngemester for kendte 
navne som Sir Colin Davis, Sir Mark Elder og danske Lars 
Ulrik Mortensen.

Allerede som 25-årig debuterede Graham Ross som dirigent 
på to af den klassiske musikverdens kendteste festivaler, 
The BBC Proms og Glyndebourne Festivalen. Siden har han 
optrådt som gæstedirigent for ensembler som BBC Singers, 
London Mozart Players og barokensemblet The Orchestra 
of the Age of Enlightenment. I dag er han chefdirigent for 
både Dmitri Ensemblet, som han selv har været med til at 
grundlægge, og kunstnerisk leder af koret ved Clare College, 
Cambridge.

Graham Ross står bag en lang række cd-indspilninger, og 
siden 2011 har han haft eksklusiv kontrakt med det store 
franske pladeselskab Harmonia Mundi. De seneste år er 
han blevet belønnet med en række fornemme udmærkelser 
for sine indspilninger, bl.a. de franske Diapason d’Or og Le 
Choix de France Musique og en nominering til den engelske 
Gramophone Award.

En stor passion for Graham Ross er at opdage nye musikalske 
skatte i form af både helt nye værker og glemte eller oversete 
komponister. Samtidig brænder han for at åbne den klassiske 
musik for et nyt publikum, og han har ledet særlige projekter 
for publikumsudvikling både på den engelske musikscene og 
rundt om i Europa, USA og fjernere lande som bl.a. Nigeria og 
Palæstina. 

Dirigent

Graham Ross

Fotograf: Ben Ealovega 

Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Dirigent

• Graham Ross 

• Født 1985 i Surrey 

• Siden 2010 dirigent for koret 

     ved Clare College, Cambridge 

•  Har komponeret over 100 

værker
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Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Organist

Philip Schmidt-Madsen er organist ved Sct. Matthæus 
Kirke på Vesterbro. Han har en meget grundig baggrund 
med kirkemusikalske eksamener fra konservatorierne i 
København og Bremen og desuden solisteksamen fra Det 
Kongelige Dansk Musikkonservatorium, hvor han selv 
underviser i dag. 

Philip Schmidt-Madsen begyndte at spille orgel i teenage-
alderen, og allerede da han gik i gymnasiet, fik han sin første 
organiststilling. I 2011 vandt han den første Carl Nielsen 
Konkurrence i orgel, og året efter udgav han Carl Nielsens store 
orgelværk Commotio på sit debutalbum, der også indeholder 
orgelmusik af Rued Langgaard.

Ved siden af sit daglige kirkemusikalske arbejde giver 
Philip Schmidt-Madsen mange koncerter, både herhjemme 
og i udlandet. Ikke kun med orgelmusik, men også som 
kordirigent, og han har også været solist i værker for orgel og 
symfoniorkester.

Organist

Philip Schmidt-Madsen

Fotograf: Martin Boensvang
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DR VokalEnsemblet kunne sidste år 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 prestigefyldte 
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 leven-
de kormusik ud i alle dele af Danmark. Ensemblet synger hver 
sæson koncerter i en række små og store danske kirker, og sanger-
ne deltager også i workshops og koncerter med lokale amatørkor. 
Alle danskere kan se med, når koret optræder i det daglige indslag 
Dagens Sang på DR K, og siden 31. marts har man desuden 
kunnet opleve DR VokalEnsemblet i en ny række programmer i 
serien Før Søndagen på DR 1.

I sæsonen 2018-19, som indledes i DR Koncerthuset 21. august, 
præsenterer DR VokalEnsemblet en ny serie koncerter med 
kormusik af bl.a. Arvo Pärt, Jean Sibelius og Max Reger.

Sangerliste

DR VokalEnsemblet 
Sopran

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

Alt

Rikke Lender
Hanna-Maria Strand
Linnéa Lomholt
Tobias Nilsson
 

Tenor

Emil Lykke
Adam Riis
Rasmus Gravers Nielsen
Lars Pedersen
 

Bas

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

Følg DR VokalEnsemblet på 
• drvokalensemblet.dk 
•  facebook.com/vokalensembletDR 
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THOMAS TALLIS: 
Loquebantur variis linguis 
Tekst: Forfatter ubekendt

Loquebantur variis linguis apostoli, 
Alleluia,
magnalia Dei, Alleluia.
Repleti sunt omnes Spiritu Sancto,
et ceperunt loqui
magnalia Dei, Alleluia.
Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto. Alleluia.  

THOMAS TALLIS: 
If ye love me 
Tekst: Johannes-evangeliet, 
kap. 14 vers 15-17.

If ye love me,
keep my commandments,
and I will pray the Father,
and he shall give you another comforter,
that he may bide with you forever,
e’en the spirit of truth. 

THOMAS TALLIS: 
Apostlene talte
Tekst: Forfatter ubekendt
Oversættelse: Magna Blanke 

Apostlene talte på forskellige sprog, 
halleluja, 
om Guds store værk, halleluja. 
De var opfyldt af Helligånden 
og begyndte at tale med forskellige tunger 
om Guds store værk, halleluja. 
Ære være Faderen og Sønnen 
og Helligånden. Halleluja.  

THOMAS TALLIS: 
Elsker I mig 
Tekst: Johannes-evangeliet, 
kap. 14 vers 15-17. 

Elsker I mig, 
så hold mine bud; 
og jeg vil bede Faderen,  
og han vil give jer en anden talsmand, 
som skal være hos jer til evig tid: 
sandhedens ånd. 

Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Tekster
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WILLIAM BYRD: 
Laudibus in sanctis 
Parafrase over Davids Salme 150

Laudibus in sanctis Dominum 
celebrate supremum, 
Firmamenta sonent 
inclyta facta Dei. 
Inclyta facta Dei cantate, 
sacraque potentis 
Voce potestatem saepe sonate manus. 

Magnificum Domini 
cantet tuba martia nomen, 
Pieria Domino concelebrate lira. 
Laude Dei, resonent resonantia 
tympana summi, 
Alta sacri resonent organa 
laude Dei. 

Hunc arguta canant tenui psalteria corda, 
Hunc agili laudet laeta chorea pede. 
Concava divinas effundant cymbala laudes, 
Cymbala dulcisona laude repleta Dei, 
Omne quod aetheris in mundo 
vescitur auris, 
Halleluia canat, tempus in omne Deo.

WILLIAM BYRD: 
Pris Herren 
Parafrase over Davids Salme 150 
Oversættelse: Magna Blanke

Pris Herren, den højeste, 
i hellige lovprisninger, 
så hele firmamentet genlyder af Guds 
store gerninger. 
Syng om Guds store gerninger, vedbliv 
med hellig stemme at lade klangen lyde 
om kraften i Guds stærke hånd. 

Lad krigstrompeten 
besynge Herrens store navn, 
pris Herren med musik af lyre. 
Lad lyden fra tamburiner prise Gud, 
den allerhøjeste.  
Lad orgeler kulminere med lovprisninger 
til Gud.

Lad melodiske psaltere lyde med smuk lyd,  
lad glade danse prise ham med raske trin. 
Lad bækkener stadig bringe 
guddommelig lovprisning. 
Lad alt i verden, som lever af 
den himmelske luft, 
synge halleluja til Gud – for altid. 

Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Tekster
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Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Tekster

WILLIAM BYRD: 
Ave verum corpus
Tekst: Altergangshymne  

Ave verum corpus, 
natum de Maria Virgine:
Vere passum, immolatum 
in cruce pro homine:
Cuius latus perforatum, 
unda fluxit sanguine:
Esto nobis praegustatum 
in mortis examine.
O dulcis, o pie, 
Jesu Fili Mariæ.
Miserere mei. 
Amen. 

ORLANDO GIBBONS: 
This is the Record of John 
Tekst: Johannes-evangeliet, 
kap. 1 vers 19-23 

This is the record of John, 
when the Jews sent priests and Levites 
from Jerusalem to ask him, 
“Who art thou?” 
And he confessed, and denied not, 
and said plainly, “I am not the Christ.”
And they asked him, “What art thou then? 
Art thou Elias?” And he said, “I am not.” 
“Art thou the Prophet?” And he answered, “No.” 
Then said they unto him, “What art thou? 
that we may give an answer 
unto them that sent us. 
What say’st thou of thyself?”
And he said, “I am the voice of him 
that crieth in the wilderness, 
Make straight the way of the Lord.”

WILLIAM BYRD: 
Hil dig, du sande legeme
Tekst: Altergangshymne  
Oversættelse: Magna Blanke

Hil dig, du sande legeme, 
født af Jomfru Maria; 
du som i sandhed har lidt 
og er blevet ofret på korset for mennesket; 
du af hvis side der udflød 
vand og blod. 
Vær os en vederkvægelse 
i dødens prøvelse. 
O, milde, o, gode 
Jesus, Marias Søn. 
Forbarm dig over mig. 
Amen. 

ORLANDO GIBBONS: 
Dette er Johannes’ vidnesbyrd
Tekst: Johannes-evangeliet, 
kap. 1 vers 19-23 

Dette er Johannes’ vidnesbyrd, 
da jøderne fra Jerusalem sendte præster 
og levitter ud til ham for at spørge ham: 
”Hvem er du?” 
Da bekendte han og benægtede ikke, 
han bekendte: ”Jeg er ikke Kristus.” 
”Hvad er du da?” spurgte de ham,  
”er du Elias?” 
”Det er jeg ikke,” svarede han. 
”Er du Profeten?” ”Nej,” svarede han. 
Så sagde de til ham: ”Hvem er du da? 
vi skal have svar med til dem,
der har sendt os; 
hvad siger du om dig selv?” 
Han svarede: ”Jeg er en, der råber 
i ørkenen: ”Jævn Herrens vej!”
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Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Tekster

HENRY PURCELL: 
Hear my prayer, O Lord 
Tekst: Davids Salme 102 vers 1

Hear my prayer, O Lord,
and let my crying come unto thee. 

WILLIAM PARSONS &  
JOHN DOWLAND: 
All people that on earth do dwell 
Tekst: Efter Davids Salme 100  

All people that on earth do dwell, 
sing to the Lord with cheerful voice; 
Him serve with fear, his praise forth tell, 
come ye before him and rejoice. 

The Lord ye know is God indeed,
without our aid he did us make;
We are his flock, he doth us feed,
and for his sheep he doth us take.

O enter then his gates with praise,
approach with joy his courts unto’
Praise, laud, and bless his Name always,
for it is seemly so to do.

For why? the Lord our God is good,
his mercy is for ever sure;
His truth at all times firmly stood,
and shall from age to age endure.  

To Father, Son, and Holy Ghost,
The God whom heaven and earth adore,
From men and from the angel host,
Be praise and glory evermore. Amen.

HENRY PURCELL: 
Herre, hør min bøn
Tekst: Davids Salme 102 vers 1 

Herre, hør min bøn, 
lad mit råb om hjælp nå dig. 

WILLIAM PARSONS &  
JOHN DOWLAND: 
Alle folk på denne jord
Tekst: Efter Davids Salme 100 
Oversættelse: Magna Blanke 

Alle folk på denne jord, 
syng for Herren med glade stemmer;
tjen ham med frygt, pris ham altid, 
stå foran ham og mærk glæden. 

Herren er den sande Gud, 
han skabte os uden vores hjælp; 
vi er hans, han giver os føde, 
og vi er for ham hans får. 

Kom da til ham med lovprisning, 
nærm dig ham med glæde. 
Pris, ros og velsign hans navn altid, 
for det er sømmeligt at gøre sådan. 

Hvorfor? – Herren vor Gud er god, 
hans barmhjertighed er for altid sikker; 
hans sandhed stod altid fast, 
og den skal vare til evig tid. 

Til Fader, Søn og Helligånd, 
til den Gud som himmel og jord tilbeder, 
skal der fra mennesker og engleskarer 
lyde pris og ære evindelig. Amen.  
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BENJAMIN BRITTEN: 
Rejoice in the Lamb 
Tekst: Christopher Smart 

Rejoice in God, O ye Tongues;
Give the glory to the Lord,
And the Lamb.
Nations, and languages,
And every Creature
In which is the breath of Life.
Let man and beast appear before him,
And magnify his name together.

Let Nimrod, the mighty hunter,
Bind a leopard to the altar
And consecrate his spear to the Lord.

Let Ishmail dedicate a tyger,
And give praise for the liberty
In which the Lord has let him at large.

Let Balaam appear with an ass,
And bless the Lord his people
And his creatures for a reward eternal.

Let Daniel come forth with a lion,
And praise God with all his might
Through faith in Christ Jesus.

Let Ithamar minister with a chamois,
And bless the name of Him
That cloatheth the naked.

Let Jakim with the satyr
Bless God in the dance,
Dance, dance, dance.

Let David bless with the bear
The beginning of victory to the Lord,
To the Lord the perfection of excellence.

BENJAMIN BRITTEN: 
Glæd jer over lammet
Tekst: Christopher Smart 
Oversættelse: Magna Blanke  

Glæd jer over Gud, på alle tungemål; 
pris Herren 
og Lammet,  
nationer, sprog 
og alle skabninger, 
som har livsånde. 
Lad menneske og dyr træde frem for ham 
og sammen lovprise hans navn. 

Lad Nimrod, den mægtige jæger, 
binde en leopard til alteret 
og indvie sit spyd til Herren. 

Lad Ismael vie en tiger 
og prise friheden, 
som Herren har indviet ham i. 

Lad Balaam komme med et æsel 
og lad hans folk og dyr prise Herren 
for en evig belønning. 

Lad Daniel komme frem med en løve 
og prise Gud af al sin magt 
gennem tro på Jesus Kristus. 

Lad Ithamar tjene med en gemse 
og velsigne hans navn, 
som klædte de nøgne. 

Lad Jakim med satyren
velsigne Gud 
i dansen, dansen. 

Lad David med bjørnen velsigne 
begyndelsen til sejr for Herren, 
Herren, den perfekte fortræffelighed. 

Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Tekster
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Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah for the heart of God,
And from the hand of the artist inimitable,
And from the echo of the heavenly harp
In sweetness magnifical and mighty.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

Sopransolo:
For I will consider my cat Jeoffry.
For he is the servant of the living God.
Duly and daily serving him.

For at the first glance
Of the glory of God in the East
He worships in his way.

For this is done by wreathing his body
Seven times round with elegant quickness.
For he knows that God is his saviour.
For God has bless’d him
In the variety of his movements.
For there is nothing sweeter
Than his peace when at rest.

For I am possessed of a cat,
Surpassing in beauty,
From whom I take occasion
To bless Almighty God.

Altsolo: 
For the Mouse is a creature
Of great personal valour.
For this is a true case – 
Cat takes female mouse,
Male mouse will not depart,
but stands threat’ning and daring.
If you will let her go,
I will engage you,
As prodigious a creature as you are.

For the Mouse is a creature
Of great personal valour.
For the Mouse is of
An hospitable disposition.

Halleluja, halleluja, 
halleluja for Guds hjerte, 
fra den uforlignelige kunstners hånd, 
og fra ekkoet fra den himmelske harpe, 
mægtig og storslået i liflighed. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

Sopransolo: 
Jeg vil se på min kat Jeoffry; 
for han er tjeneren for den levende Gud. 
På den rigtige måde tjener han dagligt Gud. 
 
Så snart han ser 
Guds ære i Øst, 
påskønner han dagen på sin egen måde. 

Og det er gjort ved, at han drejer sin krop; 
syv gange rundt i stor fart. 
For han ved, at Gud er hans frelser. 
Gud har velsignet ham 
i alle disse bevægelser. 
For der er ikke noget bedre, 
end freden til sidst. 

For jeg er besat af en kat  
med overordentlig skønhed, 
fra ham benytter jeg lejligheden 
til at prise den almægtige Gud. 

Altsolo: 
For musen er en skabning 
med stor personlig værdi. 
Dette er en sand hændelse – 
Katten tager hunmusen, 
hanmusen vil ikke forsvinde, 
men står og truer og udfordrer. 
Hvis du lader hende gå, 
vil jeg antage dig for 
så fænomenal en skabning, som du er. 

For musen er en skabning 
med stor personlig værdi. 
For musen er af 
stor gæstfri natur. 

Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Tekster
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Tenorsolo: 
For the flowers are great blessings.
For the flowers have their angels,
Even the words of God’s creation.
For the flower glorifies God
And the root parries the adversary.
For there is a language of flowers.
For the flowers are peculiarly
The poetry of Christ.

Kor: 
For I am under the same accusation
With my Saviour,
For they said,
He is besides himself.
For the officers of the peace
Are at variance with me,
And the watchman smites me
With his staff.
For silly fellow, silly fellow,
Is against me,
And belongeth neither to me
Nor to my family.
For I am in twelve hardships,
But he that was born of a virgin
Shall deliver me out of all.

Bassolo og kor: 
For H is a spirit
And therefore he is God.
For K is king
And therefore he is God.
For L is love
And therefore he is God.
For M is musick
And therefore he is God.

Kor: 
For the instruments are by their rhimes,
For the shawm rhimes are lawn fawn 
and the like.
For the shawm rhimes are moon boon 

Tenorsolo: 
For blomster er til stor velsignelse.  
Blomsterne har deres engle, 
selve ordene fra Guds skabelse. 
For blomsten ærer Gud, 
og roden forener modsætningerne. 
For der eksisterer et blomster-sprog. 
For blomsterne er besynderligt nok 
poesien om Kristus. 

Kor: 
For jeg er under samme anklage 
som min frelser, 
for de sagde, 
han er ude af sig selv. 
For freds-officererne 
er i strid med mig, 
og vagtmanden slår mig 
med sin stav. 
For den tåbelige fyr 
er imod mig, 
og han hører hverken til mig 
eller min familie. 
For jeg er i tolv genvordigheder, 
men han, som blev født af en jomfru, 
vil hjælpe mig ud af det alt sammen.

Bassolo og kor: 
For H er en ånd, 
og derfor er den Gud. 
For K er konge, 
og derfor er han Gud. 
For L er kærlighed, 
og derfor er den Gud. 
For M er musik, 
og derfor er den Gud. 

Kor: 
For instrumenterne er til ved deres rim; 
for skalmejens rim er sjove 
eller sådan noget. 
For skalmejens rim er lyde fra månen 

Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Tekster
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and the like.
For the harp rhimes are sing ring string
and the like.
For the cymbal rhimes are bell well 
and the like.
For the cymbal rhimes are toll soul 
and the like.
For the flute rhimes are tooth youth 
and the like.
For the flute rhimes are suit mute 
and the like.
For the bassoon rhimes are pass class 
and the like.
For the dulcimer rhimes are grace place
and the like.
For the dulcimer rhimes are beat heat 
and the like.
For the clarinet rhimes are clean seen 
and the like.
For the trumpet rhimes are sound bound 
and the like.
For the trumpet rhimes are soar more 
and the like.
For the trumpet of God is 
a blessed intelligence
And so are all the instruments in Heav’n.
For God the Father Almighty
plays upon the harp
Of stupendous magnitude and melody.
For at that time malignity ceases
And the devils themselves are at peace.
For this time is perceptible to man
By a remarkable stillness 
and serenity of soul.

Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah for the heart of God,
And from the hand of the artist inimitable,
And from the echo of the heavenly harp
In sweetness magnifical and mighty.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

eller sådan noget. 
For harpens rim er syng-i-ring-streng 
eller sådan noget. 
Bækkenets rim er hul i hovedet 
eller sådan noget.  
Bækkenets rim er tab af sjæl 
eller sådan noget.  
For fløjtens rim er ung tand 
eller sådan noget.  
For fløjtens rim er tavs bøn 
eller sådan noget. 
For fagottens rim er fri-billet 
eller sådan noget. 
For hakkebrædtets rim er smykke-pryd 
eller sådan noget. 
For hakkebrædtets rim er varmt slag 
eller sådan noget. 
For klarinettens rim er godkendt 
eller sådan noget. 
For trompetens rim er bunden lyd 
eller sådan noget. 
For trompetens rim er at flyve højere 
eller sådan noget. 
For Guds trompet er 
velsignet indsigt, og det gælder også 
alle himmelske instrumenter. 
For Gud Fader den Almægtige 
spiller på harpen, 
der ejer forbløffende storhed i melodi. 
For på den tid stopper ondskaben, 
og selv djævlene er i ro. 
For denne tid er antagelig for mennesket 
på grund af en bemærkelsesværdig ro 
og klarhed i sjælen. 

Halleluja, halleluja, 
halleluja for Guds hjerte, 
skrevet af den uforlignelige kunstner 
fra ekkoet af den himmelske harpe,
der er enestående og mægtig. 
Halleluja, halleluja, halleluja.  

Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Tekster
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Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Tekster

CHARLES VILLIERS STANFORD:
Beati quorum via
Tekst: Davids Salme 119 vers 1.

Beati quorum via integra est,
qui ambulant in lege Domini.

GUSTAV HOLST: 
Nunc dimittis 
Tekst: Lukas-evangeliet, kap. 2 vers 29-32 
og det lille gloria 

Nunc dimittis servum tuum, Domine, 
secundum verbum tuum in pace.
Quia viderunt oculi mei salutare tuum.
Quod parasti ante faciem omnium populorum.
Lumen ad revelationem gentium,
et gloriam plebis tuae Israel.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat, nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.

CHARLES VILLIERS STANFORD:
Lykkelig den, hvis færd  
er fuldkommen,
Tekst: Davids Salme 119 vers 1.

Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen,
og som vandrer efter Herrens lov.

GUSTAV HOLST: 
Nunc dimittis 
Tekst: Lukas-evangeliet, kap. 2 vers 29-32  
og det lille gloria

Herre, nu lader du din tjener 
gå bort med fred efter dit ord. 
For mine øjne har set din frelse, 
som du har beredt for alle folk: 
Et lys til åbenbaring for hedninger 
og en herlighed for dit folk Israel. 
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, 
som det var i begyndelsen, 
så nu og altid og i al evighed. 
Amen.

DR Koncerthuset 2017/18 20



Fra Elizabeth I til Elizabeth II
Tekster

JOHN TAVENER: 
God is with us 
Tekst: Hymne til juleaften;   
fra Esajas, kap. 9 vers 5 og 
Matthæus-evangeliet, kap. 4 vers 16 

God is with us
Hear ye people,
Even to the uttermost end of the earth.
The people that walked in darkness 
have seen a great light.
The people that dwell 
in the shadow of death,
upon them the light has shined.
For unto us a child is born!
For unto us a son is given!
And the government 
shall be upon his shoulder,
And his name shall be called 
Wonderful! Counsellor!
The Mighty God, 
the everlasting Father, 
the Prince of Peace.
Hear ye people,
Even to the uttermost end of the earth.
God is with us,
Christ is born!

JOHN TAVENER: 
Gud er hos os
Tekst: Hymne til juleaften;   
fra Esajas, kap. 9 vers 5 og 
Matthæus-evangeliet, kap. 4 vers 16 

Gud er hos os. 
Hør, I folk, 
selv til den yderste ende af jorden.
De mennesker, der sad i mørket, 
har set et stort lys, 
og de, 
der sad i dødens land og skygge, 
for dem brød lyset frem. 
Thi et barn er født os, 
en søn er os givet, 
på hans skulder 
skal herredømmet hvile;
og hans navn skal være: 
Underfuld-Rådgiver, 
Vældig-Gud, 
Evigheds-Fader, 
Fredsfyrste. 
Hør, I folk, 
selv til den yderste ende af jorden.
Gud er hos os, 
Kristus er født.
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Begge udgivelser kan købes ved dagens koncert

NYE UDGIVELSER MED 
DR VOKALENSEM-
BLET

Martin/Martinů 
THE SECRET MASS  
(’DEN HEMMELIGE 
MESSE’)
DR VokalEnsemblet 
Marcus Creed
OUR Recordings

Niels W. Gade
ERLKÖNIGS TOCHTER 

(ELVERSKUD) 
Concerto Copenhagen 

Lars Ulrik Mortensen 
Solister: Sophie Junker 

Ivonne Fuchs 
Johannes Weisser 

Dacapo Records

Opførelsen af »Elverskud«  
blev en af de koncerter,  
man kunne mærke langt  
ind i sjælen.
Berlingske, koncertanmeldelse



Nyhed

DR VOKALENSEMBLETS SERIE 
i Trinitatis Kirke – KORSANG I SÆRKLASSE

Til dig, der elsker sang har vi sammensat en koncertserie med det bedste fra  
DR VokalEnsemblets sæson 2018-19.
Med denne koncertserie kan du følge DR VokalEnsemblet gennem hele sæsonen 
og opleve kormusik i alle former – fra fredfyldt renæssancemusik over romantiske 
klassikere til danske salmer, sange og spændende nye værker.
Køb billetterne på én gang og få 15% RABAT – så har du koncerterne i kalenderen.
God fornøjelse!

Koncertserie med DR VokalEnsemblet 
– Korsang i særklasse

NATTERGALEN 21. august 2018 (Koncertsalen)

STEMMER I NATTEN 2. november 2018

LYS OVER EUROPA 18. januar 2019 
RAKHMANINOVS VESPER 10. maj 2019

PILGRIMME & HELGENER 21. juni 2019
Pris for 5 koncerter: 655 kr.

Læs mere og køb DR VokalEnsemblets serie på drvokalensemblet.dk



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
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


