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Reformationen 500 år 
Program

Second Air de Trompettes fra Marche de Triomph (1691) 
Marc-Antoine Charpentier, arr. Jonas Hunt 
 
Af dybsens nød, o Gud, til dig (1524) 
Johann Walter/Martin Luther, arr. Jonas Hunt 
 
Ronde fra Danserye (1551) 
Tielman Susato 
 
Jesus, dine dybe vunder (1551) 
Mel. Genève 
  
Ouverturen fra Parsifal (1882) 
Richard Wagner 
 
Behold os, Herre, ved dit ord (1543) 
Mel. Wittenberg/Martin Luther, arr. Jonas Hunt 
 
Branles de Champagne fra Livre de Danceries (ca. 1550) 
Claude Gervaise, arr. Poul Høxbro  
 
Vi tror på den allsmäktige Gud 
Folkelig koral fra Leksand efter Anton Lööw 
 
Vor Gud han er så fast en borg (1533) 
Joseph Klug/Martin Luther, arr. Jonas Hunt 
 
Dona Nobis Pacem, uddrag af H-mol-messen (1749) 
Johann Sebastian Bach 
 
Laudatio (2017), uropførelse 
Karl Aage Rasmussen/Martin Luther, bearb. af komponisten 
 
Varighed: ca. 70’ 
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Af dybsens nød, o Gud, til dig
Og vared det til aftenstund,
ja natten ud, til morgen,
så skal mit hjerte ingenlund
fortvivle dog i sorgen;
men som det rette Israel,
der læsket blev af Åndens væld,
jeg bier på min Herre.

Og er vort syndemål end stort,
dog større er Guds nåde,
hans stærke hånd, som alt har gjort,
kan vel os fri af våde;
han er den gode hyrde, som
sin hjord fra synd, fra død og dom
i nåde vil forløse.

Behold os, Herre, ved dit ord
Behold os, Herre, ved dit ord
trods dine fjenders løgn og mord,
som styrte vil fra tronen ned
din Søn, vor drot i evighed!

Bevis din magt, o Jesus Krist,
som alle herrers herre est,
beskærm din arme kristenhed,
dit navn til pris i evighed!

Vor trøster god, Gud Helligånd,
forén Guds folk i fredens bånd!
Stat med os i vor sidste nød,
led os til livet fra vor død!

Laudatio
Nu fryd Jer, kristne menighed,
nu ingen sorg vil tynge.
I samlet flok, med liv og lyst,
vi tillidsfuldt vil synge:
at Gud, som er så god og stærk,
har gjort et herligt underværk,
som dyrt han måtte yde.

At Gud, som er så god og stærk,
har gjort et herligt underværk,
som dyrt han måtte yde.
[Jesus:]
Hvad jeg har lært, alt hvad jeg var,    
det må du også være.

Publikum synger med på disse uddrag af Luthers salmer 

Reformationen 500 år  
Tekster til fællessang
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Det er med stor glæde, at DR byder velkommen til aftenens festkoncert 
med DR SymfoniOrkestret og DR VokalEnsemblet. Koncerten finder sted i 
anledning af 500-årsjubilæet for Reformationen og er blevet til i dialog med 
Reformationspræsidiet. 

Mange af Luthers tanker om forholdet mellem menneske, Gud og kirke, 
som for fem århundreder siden udløste et kirkeligt og kulturelt skred i 
hele Europa, lever videre i dag – ikke mindst hos os i Danmark. Foruden 
den åbenlyse betydning Reformationen har haft for udformningen af den 
danske folkekirke, har mange af de bærende lutherske tanker og værdier 
været med til at forme vores kultur, samfund og menneskesyn. 

Med denne festkoncert inviterer vi publikum og tv-seere på en musikalsk 
og poetisk rejse ind i det lutherske univers, som forsøger at indkredse den 
del af den lutherske reformation, der omhandler det direkte møde mellem 
mennesket og det himmelske, hvori den enkelte kan stå ansigt til ansigt 
med vores Gud uden mellemregninger eller betingelser – eller som det 
hedder i dag: uden filter.  

En vigtig del af koncerten er et udvalg af Luthers smukkeste salmer, hvor 
I som publikum inviteres til at synge sammen med de professionelle 
kunstnere på scenen. Samtidig med at Reformationen handlede om at 
frisætte det enkelte menneske til et personligt og direkte forhold til Gud, var 
det som bekendt en helt afgørende tanke for Luther, at alle skulle kunne 
være med i fællesskabet omkring kirken, kunsten og ikke mindst musikken. 
Denne tanke må man sige, at vi i særlig grad har taget til os i Danmark, hvor 
vi synger sammen ved alle tænkelige lejligheder – og derfor selvfølgelig også 
i aften!

Reformationen 500 år  
Velkomst

Kære publikum!
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Reformationen 500 år
Velkomst

 
Med aftenens koncertfortælling kommer vi med DR SymfoniOrkestret, 
DR VokalEnsemblet, musiker Poul Høxbro og skuespiller Birgitte Hjort 
Sørensen vidt omkring i både fortid og nutid. Mens de første, barokke toner 
illustrerer den katolske kirkes magt og vælde, åbner Wagners Parsifal og 
senere Bachs H-mol-messe for en spirende, ny humanisme, og aftenens store 
uropførelse af Karl Aage Rasmussens værk Laudatio udfolder det syn på 
troen, som lå til grund for den lutherske reformation. 

Vi håber, at vi i aften kan give både publikum og seere inspiration til at 
dykke videre ned i troens og Reformationens spændende verden. Og skulle 
man få lyst til mere, så er der fokus på Reformationen i radio og på tv, hvor 
aftenens koncert også transmitteres, ligesom DR TV har samlet en række 
programmer med relation til emnet. 

God fornøjelse!

Tine Smedegaard Andersen   Kim Bohr
       Kulturdirektør i DR    Chef for DR Kor & Orkestre
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Reformationen 500 år  
Komponisten om Laudatio

Mon ikke de fleste vil forstå, at man må rømme sig grundigt, før man siger 
ja til at skrive musik til 500-året for en altafgørende historisk hændelse? 
Musik til en koncert hvor man er omgivet af bjergtinder på musikkens 
højdekort? 

Og kan man overhovedet hylde noget, der siden barndommen 
har omsluttet de fleste af de forestillinger, man har om adfærd og 
menneskeværd? 

Det var Walters melodi med dens enestående kraftfulde begyndelse, der 
gav mig tiltro. Her var et kim til både storslået kundgørelse, til ekkoer af 
det drama Luthers teser foranledigede, til fællessangens fællesskab og til 
efterklange af den stolte protestantiske musiktradition. 

Det forekom mig, at de melodiske spring, der åbner Luthers takkesang, 
indebar alt det. Og at alle måtte synge med. Luther skrev: “Kom, lad os 
trodse Djævelen og synge af fuld hals. For som en udygtig musikant blev 
han forstødt fra de himmelske hærskarers kor.”

Karl Aage Rasmussen
komponist  

Om Laudatio
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Den kun 25-årige engelske dirigent Jamie Phillips fik sit 
internationale gennembrud, da han som 20-årig vandt den 
store Nestlé Dirigentkonkurrence i Salzburg, og samtidig blev 
assisterende dirigent for det anerkendte engelske Hallé Orkester. 
Siden har han bl.a. dirigeret Los Angeles Filharmonikerne, 
BBC Filharmonikerne og Camerata Salzburg, og i sidste sæson 
debuterede han med en hel række nye orkestre, bl.a. London 
Filharmonikerne, Oslo Filharmonikerne og Det Skotske 
Nationalorkester. Jamie Phillips er særligt interesseret i helt ny 
musik, og hans to nye cd-indspilninger med Hallé Orkestret har 
fået en varm modtagelse af den engelske musikpresse.

Poul Høxbro er kunsterisk leder for en række projekter med 
barokorkestret Concerto Copenhagen og gæstelærer ved 
Schola Cantorum Basiliensis i Schweiz. Han er blevet kaldt 
’det lille instruments store mand’, og sandt er det, at han har 
formået at løfte middelalderens instrumentkombination af 
fløjte-&-tromme ud af raritetskabinettet og ført den til vidt 
forskellige koncertscener verden over. På eksklusive scener 
for kammermusik, som solist i nykomponeret opera, på scener 
for traditionel musik og som teatermusiker har han sprængt 
rammerne for, hvad der er muligt på flere af de instrumenter, 
han spiller. Poul Høxbro er også en hengiven og efterspurgt 
historiefortæller, og han er idémand og medforfatter til 
børnebogen Den morgen vi var hyrder (2016), som er lavet i 
samarbejde med Tea Bendix og Concerto Copenhagen.

Fotograf: Benjamin Ealovega

Fotograf: Elizabeth O’Donnell

Jamie Phillips

Poul Høxbro

Dirigent

Fløjte-&-tromme

Reformationen 500 år  
Medvirkende
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Birgitte Hjort Sørensen havde sin tv-debut i DR’s serie 
Ørnen i 2005, mens hun stadig studerede på Den Danske 
Scenekunstskole. Lige efter sin afgang fra skolen debuterede 
hun i musicalen Chicago på Det Ny Teater, og hun brød for alvor 
igennem – først i Danmark og senere internationalt – med sin 
rolle i DR’s prisvindende tv-serie Borgen, som blev solgt til over 
70 lande. 

I foråret 2015 optrådte Birgitte i HBO’s populære tv-serie Game 
of Thrones, og hun har en hovedrolle i HBO’s rock’n’roll drama 
Vinyl. Du kan også opleve Birgitte i danske film som En du elsker, 
Ved Verdens Ende, Marie Krøyer og Julie og udenlandske film 
som Autómata (med bl.a. Antonio Banderas) og Kraftidioten 
(med bl.a. Stellan Skarsgård). 

I oktober 2016 debuterede Birgitte Hjort Sørensen på Broadway 
i musicalen Farlige forbindelser, og netop nu er hun i gang med 
optagelserne til Greyzone, en international thriller-tv-serie, som 
kan ses på dansk TV2 i foråret 2018.

Mette Gramstrup
Ellen Aagard Petersen
Morten Kvist
Britta Kristensen

Desuden indgår tekst af 
Fjodor Dostojevskij.

Erik A. Nielsen
Christina Laursen
Jonas Hunt
Jørgen Børglum Larsen

Fotograf: Isak Hoffmeyer

Birgitte Hjort Sørensen
Skuespiller

Reformationen 500 år  
Medvirkende

Flg. har bidraget med tekster til aftenens festkoncert:
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Reformationen 500 år  
Programoversigt

DR markerer 500-året for Reformationen 
På DR’s kanaler kan du i denne tid følge en række udsendelser og transmissioner, som har fokus på 
500-året for Reformationen. Vi har samlet udsendelserne på siden dr.dk/reformation500, så du kan 
streame dem, når det passer dig.

DR P1
29. oktober kl. 13.00 

Ring til Reformationen
Program om Reformationen med 
Christoffer Emil Bruun

31. oktober kl. 10.00

Her er dit liv, Luther!
Historisk talkshow af dramatikeren 
Bent Nørgaard, hvor Niels Krause-Kjær 
interviewer Martin Luther selv.

P1 inviterer desuden lytterne helt tæt på 
Reformationen i programmerne Tidsånd 
og Mennesker og tro, ligesom P1 
Eftermiddag i denne uge beskæftiger sig 
med Reformationen.

DR P2
31. oktober  kl. 19.20  

Reformationen 500 år
Festkoncert live fra DR Koncerthuset 
(samsending med DR K)

1. november kl. 19.20

Copenhagen Renaissance 
Music Festival
Festivalen markerer Reformations-jubilæet 
med kantater af Telemann, Bruhns, 
Buxtehude og Bach.

6. november kl. 19.20 

Med fred og fryd –  
Stemmer fra Reformationen
Koncerttransmission fra Garnisonskirken 
med DR VokalEnsemblet og den franske 
dirigent Lionel Meunier.

Find udsendelserne på 

dr.dk/reformation500

DR 1
28. oktober kl. 20.00 

Dronningens røde tråd 
Interviewprogram med Hendes Majestæt 
Dronningen, som er protektor for den 
danske fejring af Reformationen i 
anledning af 500-året.  

DR K
Uge 41 til uge 46  

hver onsdag klokken 22.30  

Luther gennem 500 år
Serie om Reformationens betydning

31. oktober:

Kl. 20.00 
Reformationen 500 år
Festkoncert live fra DR Koncerthuset
Kl. 22.00 
På sporet af Reformationen
Historisk dokumentar produceret af DR 
Kl. 22.30

Luther i dag
Samtaleprogram med vært  
Alberte Clement Meldal
Kl. 23.10

Martin Luther
Tysk historisk drama fra 2003

DR Skole har publiceret et tema om 
Reformationen til elever i 4. til 6. klasse i 
samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste. 
Alle lærere kan frit anvende materialet i 
undervisningen. Læs mere om DR Skoles 
undervisningsmateriale på  
dr.dk/skole/kristendomskundskab/
mellemtrin/reformationen-500-aar

DR SKOLE
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Musikalsk magi i bredformat 
I selskab med DR SymfoniOrkestrets 106 musikere kan alle danskere  
opleve den store, symfoniske musik  – live i DR Koncerthuset eller  
transmitteret på radio, tv og online. Siden 1925 har DR SymfoniOrkestret  
været DRs musikalske flagskib, og i dag er orkestret i international  
klasse med italienske Fabio Luisi som chefdirigent.

Oplev velkendte klassikere, romantiske tonedigte, moderne  
mesterværker og nye klange af morgendagens komponister  
– alt sammen med en lang række spændende gæstekunstnere  
på scenen i DR Koncerthuset. 
Læs mere og køb billetter på drsymfoniorkestret.dk

MED FRED  
OG FRYD 
STEMMER FRA REFORMATIONEN
I anledning af 500-året for reformationen præsenterer DR VokalEnsemblet en sjælden 
samling af de bedste motetter, koraler og kirkelige sange fra den danske reformationstid  
- afrundet af de protestantiske mestre Dietrich Buxtehude og J.S. Bach.

3. NOVEMBER KL. 19.30 SCT. PEDERS KIRKE, NÆSTVED
4. NOVEMBER KL. 16.00 SCT. MARIÆ KIRKE, HELSINGØR
5. NOVEMBER KL. 16.00 GARNISONSKIRKEN, KØBENHAVN

Læs mere og køb billetter på vokalensemblet.dk



Musikalsk magi i bredformat 
I selskab med DR SymfoniOrkestrets 106 musikere kan alle danskere  
opleve den store, symfoniske musik  – live i DR Koncerthuset eller  
transmitteret på radio, tv og online. Siden 1925 har DR SymfoniOrkestret  
været DRs musikalske flagskib, og i dag er orkestret i international  
klasse med italienske Fabio Luisi som chefdirigent.

Oplev velkendte klassikere, romantiske tonedigte, moderne  
mesterværker og nye klange af morgendagens komponister  
– alt sammen med en lang række spændende gæstekunstnere  
på scenen i DR Koncerthuset. 
Læs mere og køb billetter på drsymfoniorkestret.dk
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DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Oticon Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat
Statens Kunstfond
Toyota-Fonden
S.C. Van Fonden
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Damco. Global logistics. Individual solutions.
Daloon

drkoncerthuset.dk
drsymfoniorkestret.dk
drvokalensemblet.dk 

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

HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET

Restauranten: Supplér din koncertoplevelse med 
en hyggelig og lækker middag i DR Koncerthusets 
Restaurant. På drkoncerthuset.dk kan du læse 
mere om restauranten og månedens menu. Det er 
nødvendigt at reservere bord i forvejen, og det kan 
gøres på e-mail: book1bord@dr.dk eller telefonisk på 
35206360 (hverdage 12-16).

Garderoben er bemandet, gratis og befinder sig 
i foyeren. Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at 
medbringe overtøj og store tasker i koncertsalen. 

Pausedrinken kan bestilles og forudbetales i baren 
inden koncerten – så står den klar til dig i pausen.

ZERVED: På koncertdagen kan du også købe din 
pausedrink ved hjælp af en smartphone: 

 l  Download gratis “Zerved” (via app-store eller   
  Google Play)
 ll  Bestil og betal
 lll  Hent din drink i vores “Zerved-bar”

Parkeringen: Vi har fået nyt parkeringssystem, der
er forudbetalt. Det vil sige, at man køber en P-billet i 
billetautomaten til et bestemt tidsrum og placerer den 
synligt i forruden på bilen. Det er ikke længere 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.

Udlejning/konferencer: 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.


