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Københavns Drengekor – 
Det Kongelige Kantori
 
Fabio Luisi  
dirigent
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korsyngemester
 
Henriette Bonde-Hansen 
sopran  
 
Matthias Rexroth 
kontratenor 
 
Herbert Lippert 
tenor 
 
Markus Marquardt 
baryton
 
Johannes Søe Hansen  
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Torsdagskoncerten sendes 
direkte i P2 Koncerten og 
genudsendes søndag 
23. december kl. 12.15. 
Koncerten optages til 
senere udsendelse på DR K. 
 
 
 
 
Mød musikken 
Der er koncertintroduktion  
kl. 18.30/14.00 i koncertsalen  
med P2-værten Esben Tange,  
der fortæller om programmet  
og interviewer medvirkende  
fra koncerten. 

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Producent: Henrik Overgaard Kristensen

Producer: Bernhard Güttler
Musikteknik: Mikkel Nymand
Produktionsledere: Jakob Helmer Mørck/Susanne Gundal
& Cecilie Honoré

Luisi & Carmina Burana 
Program

CARL ORFF (1895-1982) 
 
CATULLI CARMINA (1943) 
Kantate for soli, kor, slagtøj og klaverer  
 Solister: Henriette Bonde-Hansen, sopran, Herbert Lippert, tenor 
 
Praelusio 
 Eis aiona 
 
Actus I 
 Odi et amo 
 Vivamus, mea Lesbia, atque amemus 
 Ille mi par esse deo videtur 
 Caeli! Lesbia nostra, Lesbia illa 
 Nulli se dicit mulier mea nubere malle quam mihi 
 
Actus II 
 Iucundum, mea vita 
 Desine de quoquam quicquam bene velle mereri 
 
Actus III 
 Odi et amo 
 Amabo mea dulcis Ipsitilla 
 Ameana, puella defututa 
 Miser Catulle, desine ineptire 
 Nulla potest mulier tantum se dicere amatam 
 Nunc est mens diducta tua mea, Lesbia, culpa 
 
Exodium 
 Eis aiona 
 
Varighed: ca. 38´ 
 

 
PAUSE (30’) ca. 20.10/15.40  
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CARMINA BURANA (1936) 
’Cantiones profanae’ for soli, kor og orkester  
 Solister: Henriette Bonde-Hansen, sopran,  
 Matthias Rexroth, kontratenor, Markus Marquardt, baryton 
 
Fortuna imperatrix mundi 
 O Fortuna 
 Fortune plango vulnera 
 
I Primo vere 
 Veris leta facies 
 Omnia sol temperat 
 Ecce gratum 
 
Uf dem anger 
 Tanz 
 Floret silva 
 Chramer, gip die varwe mir 
 Reie 
 Swaz hie gat umbe 
 Were diu werlt alle min 
 
II In taberna 
 Estuans interius 
 Olim lacus colueram 
 Ego sum abbas 
 In taberna quando sumus 
 
III Cour d’amours 
 Amor volat undique 
 Dies, nox et omnia 
 Stetit puella 
 Circa mea pectora 
 Si puer cum puellula 
 Veni, veni, venias 
 In trutina 
 Tempus est iocundum 
 Dulcissime 
 
Blanziflor et Helena 
 Ave formosissima 
 
Fortuna imperatrix mundi 
 O Fortuna 
 
Varighed: ca. 65´ 
 
 

Luisi & Carmina Burana 
Program
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Carl Orff skrev meget andet end sit berømte storværk Carmina Burana. 
Bl.a. søsterværket Catulli Carmina, som er komponeret nogle få år senere.

’Carmina’ betyder sange på latin, og begge værker sætter meget gamle 
tekster til ny musik. Carmina Burana bruger tekster fra den tyske 
middelalder, mens Catulli Carmina sætter musik til latinske vers af den 
romerske digter Catul, skrevet i det 1. århundrede før vor tidsregning.

De to værker er også fælles om Carl Orffs radikalt forenklede tonesprog. 
Musikken er skåret ind til benet: Koret synger ofte enstemmigt, rytmerne 
er meget markerede, og hårde slagtøjsinstrumenter giver musikken 
mægtig kraft. 

I Catulli Carmina er orkestret endda reduceret til kun slagtøj – plus fire 
flygler, der jo også laver lyd ved hjælp af mekaniske slag på strengene. Men 
instrumenterne medvirker kun i første og sidste del, mens midterafsnittet 
efter antik græsk model er for solosangere, der kommenteres af koret.

Catulli Carmina er et spil, hvor personerne er symboler på menneske-
heden i fortid og nutid. Budskabet er universelt. På trods af abstraktionen 
er fremstillingen af kærligheden alligevel meget konkret og kødelig, sine 
steder næsten pornografisk. På ældre pladeudgivelser af Catulli Carmina 
udelod man simpelthen de frækkeste sætninger i teksthæftet!

Teksten til indledningskoret er skrevet på latin af den meget belæste 
Carl Orff selv. Det er en svedig scene med elskende unge mennesker, der 
stakåndet og rytmisk gentager deres ekstatiske kærlighedsudbrud. For 
dem er kærligheden endeløs. 

Men det er kun, fordi de ikke ved bedre, lyder det fra en flok ældre og 
kyniske mænd i koret. ”Når flammen er væk, er der ingen troskab”, 
fortæller de belærende. ”Lyt bare engang til Catuls digte!”

Så følger værkets hoveddel med Catuls vers. De er skrevet som 
lidenskabelige kærlighedserklæringer til hans egen elskede, Lesbia. Men 
hun er ham utro, og kærlighedslivet udvikler sig til noget meget mere 

Af Jens Cornelius

I 1951 tilføjede Orff 

et tredje søsterværk, 

’Trionfo di Afrodite’ 

(Afrodites triumf) og 

samlede værkerne 

i trilogien ’Trionfi’ 

(Triumfer).  

Catulli Carmina 
Carl Orff 
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kompliceret, end hvad de unge mennesker troede. Begær, troskab, venskab 
– alt smelter for stakkels Catul.

Selv en belærende præsentation af de eviggyldige digte kan dog ikke rokke 
ungdommen. Catulli Carmina slutter med, at de unge som besat gentager 
deres tro på den evige kærlighed. De gamle i koret kan ikke andet end at 
ryste på hovedet…

Catulli Carmina er et stykke skarpt skåret vokalteater, der aldrig er blevet 
nær så berømt som Carmina Burana. Sikkert fordi midterafsnittet består 
af nøgen recitation, og fordi værkets klangverden generelt er meget benet. 

Og måske også fordi Catulli Carmina blev skrevet midt under 2. Verdens-
krig af en komponist, der havde positioneret sig til at være stjerne-
kunstner hos nazisterne. Carmina Burana, der blev skrevet før krigen, 
har bedre undsluppet fornemmelsen af det politiske medløberi, der stadig 
klæber til navnet Carl Orff.

”Skæbnen mente mig det godt, da den gav mig et katalog fra en 
antikvarboghandler i Würzburg i hænderne. Deri fandt jeg en titel, som 
tiltrak mig med magisk kraft: Carmina Burana. Sange fra et 1200-tals 
håndskrift fra Benediktbeuren.” 

”På den for mig mindeværdige skærtorsdag 1934 anskaffede jeg mig 
bogen. Da jeg åbnede den, fandt jeg allerede på første side den berømte 
afbildning af skæbnegudinden Fortuna med sit hjul. Derunder ordene 
O Fortuna / Velut luna / Statu variabilis (O Skæbne, som månen er du 
foranderlig). Jeg blev overrumplet af billedet og ordene”, huskede Carl 
Orff tilbage.

Carmina Burana betyder Beurens sange. De gamle middelalderdigte blev 
fundet i et kloster i den tyske by Benediktbeuren. Samlingen indeholdt 
ikke kirkelige tekster, men pågående sangtekster, skrevet af omrejsende 
digtere. Da manuskriptet i 1847 blev udgivet i bogform, kunne lærde 
mennesker over hele Europa måbende konstatere, at samlingen var 
uden sidestykke.

Da Carl Orff næsten 100 år senere opdagede teksterne, var han en 
komponist med en temmelig traditionel, senromantisk stil. Nu tog han 

Carmina Burana
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de krasse tekster og udsatte dem for massive rytmer og smældende 
korstemmer til en musik, der brøler af liv. 

Sådan havde han aldrig komponeret før, og inspirationen kom også bag 
på ham selv. ”Alt hvad jeg hidtil har skrevet, og som De desværre har 
udgivet, må nu makuleres!”, skrev Orff til sin forlægger. ”Med Carmina 
Burana begynder mine ’Samlede værker’. ”

Teksterne i Carmina Burana er delt i tre grupper. Først en række sange, 
der handler om forårets spirende liv. Derefter fire sange om det vilde liv 
på kroen. Sidste tekstgruppe handler om forelskelser, kurtisering og hvad 
deraf følger. 

I Carmina Burana får seksualiteten en placering, som er helt i modstrid 
med kirkens lære. Beskrivelsen af pubertær liderlighed i Tempus est 
iocundum er både grinagtig og realistisk, når de unge mænd og piger 
kæmper med at beholde deres dyd, mens Guds øje i det høje ser på: ”Åh! 
åh! åh! Jeg brænder over det hele af en helt ny slags kærlighed.” 

Gud er allestedsnærværende, også når han er mest til besvær. Der er ikke 
andet at gøre end at blæse ham en hatfuld, og det gør man på kroen i 
afsnittet In taberna. Et orgie af vin, mad, terningespil og damer, hvor der 
bliver skålet ad helvede til.

De tre sangsolister får stillet usædvanlige udfordringer og skal tit synge 
i et leje, der faktisk er for højt til deres stemmetyper. Mændene beordres 
til at synge i falset for at give et grovkornet udtryk. Der er nu mening med 
galskaben, og både tenorsoloen (den spidstegte svanes klagesang!) og 
sopransoloen, hvor pigen giver sig hen til sin bejler, er nogle af værkets 
udtryksfulde højdepunkter.

Melodierne i Carmina Burana er ikke fra middelalderen. Orff valgte at 
komponere nye melodier selv. Han giver dem en firskåren enkelhed, der 
får musikken til at lyde forhistorisk. Den usædvanlige orkestrering med 
hamrende slagtøj og tørre klaverer understreger effekten af rå fortid. 

”Jo mere fundamentalt og enkelt et udsagn er, desto mere kraftfuld bliver 
effekten,” sagde Carl Orff. Ved at lade musikken være fundamental – for 
fuld udblæsning – i en hel time, skabte han et af det 20. århundredes mest 
populære musikværker.

Indledningskoret  

O Fortuna er kendt som 

kendingsmelodi til bl.a. 

X Factor og har været 

brugt i talrige film og  

TV-programmer.

Luisi & Carmina Burana
Musikken

FORÅRET, KROEN, KÆRLIGHEDEN 
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Fabio Luisi har siden 2016 været chefdirigent for DR Symfoni-
Orkestret. Han er en af verdens førende dirigenter, en knivskarp, 
kræsen musiker, der ikke går på kompromis for at opnå det 
ypperste.

Den 59-årige italiener er født i Genova og uddannet som 
pianist og dirigent. Han deler sin karriere mellem opera og 
orkestermusik – og mellem flere faste stillinger, som han med 
sin utrolige flid og disciplin magter at overkomme. Udover 
posten hos DR SymfoniOrkestret er han chefdirigent for Zürich 
Operaen, og i foråret tiltrådte han desuden stillingen som 
musikchef for Operaen i Firenze. 

I 2020 overtager Fabio Luisi posten som chefdirigent for Dallas 
Symfoniorkester. Tidligere har han været chefdirigent for bl.a. 
Wiener Symfonikerne, Dresdens Statskapel og Leipzig, og i mange 
år var han førstedirigent ved Metropolitan Operaen i New York.  

Fabio Luisi mødte DR SymfoniOrkestret første gang i 2010, og 
deres samarbejde har udviklet sig vidunderligt, siger han. ” Jeg 
er ekstremt glad for at mit forhold til DR Symfoniorkestret – et 
forhold, som har blomstret og udviklet sig vidunderligt gennem 
de seneste år. Orkestret er med sin fantastiske nysgerrighed og 
sit skarpe fokus en kilde til stor personlig og kunstnerisk glæde i 
mit liv.”

Fabio Luisi har gennem årene indspillet især senromantisk 
musik, bl.a. symfonier af Bruckner og Mahler og operamusik 
af Wagner og Verdi. Hans indspilning af Alban Bergs opera 
Wozzeck vandt i 2017 en Gramophone Award for årets bedste 
operaudgivelse. Han har også planer for indspilninger med  
DR SymfoniOrkestret.

•  Italiensk dirigent,  

født 1959 i Genova

•  Chefdirigent for DR Symfoni-

Orkestret siden 2016

•  Er desuden chefdirigent for Zürich 

Operaen og Operaen i Firenze

Fotograf: Barbara Luisi

Fabio Luisi
Dirigent
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Sopranen Henriette Bonde-Hansen er en af Danmarks kendteste 
operasangere. Hun har optrådt på Det Kongelige Teater og 
Den Jyske Opera, bl.a. som Gilda i Verdis Rigoletto, Susanna i 
Mozarts Figaros bryllup og titelrollen i Donizettis tragiske Lucia 
di Lammermoor.  Men især har hun en udenlandsk karriere og 
optræder på de store europæiske scener, bl.a. i Paris og Wien. 
Denne sæson har hun sunget Lucia di Lammermoor på Operaen i 
Oslo og Donna Anna fra Mozarts Don Juan i Moskva.

Henriette Bonde-Hansen har et meget bredt koncertrepertoire 
af oratorier og symfonisk musik og har optrådt med dirigenter 
som Charles Dutoit, Riccardo Chailly og Antonio Pappano. Hun 
har ofte været solist med DR SymfoniOrkestret, senest i Mahlers 
Symfoni nr. 8, dirigeret af Fabio Luisi.

Matthias Rexroth fra Tyskland er kontratenor, en stemmetype, der 
mest kendes fra barokmusik. Han har optrådt i utallige opførelser 
af barokoperaer af bl.a. Händel og Purcell og sunget barokkens 
kirkeværker med førende barokorkestre som Akademie für Alte 
Musik og Freiburg Barokorkester og under ledelse af den store 
barokdirigent Nikolaus Harnoncourt.  

Men Matthias Rexroth har med stor succes også vist, at 
kontratenorstemmen ikke begrænser sig til barokmusik. Han 
har optrådt med mange af Europas bedste symfoniorkestre, bl.a. 
Wiener Filharmonikerne og Berliner Filharmonikerne, og den 
tyske komponist Wolfgang Rihm har skrevet et moderne værk 
til ham. Ved siden af sin sangerkarriere er Matthias Rexroth også 
dirigent, og han underviser i sang ved Statsoperaen i Warszawa. 

Fotograf: Andreas Dommenz

Henriette Bonde-Hansen

Matthias Rexroth

Sopran

Kontratenor

Luisi & Carmina Burana
Solister
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Tenoren Herbert Lippert har gennem mange år været et 
hovednavn på Wiens Statsopera. Han er født i Linz og var 
som dreng medlem af Wiener Sängerknaben. I sin fornemme 
tenorkarriere har han især sunget det tysksprogede repertoire, 
fra Mozarts operaer og Haydns oratorier til operaer af Wagner 
og Richard Strauss. Til nytår synger han på Wiens Statsopera 
rollen som Grev Eisenstein i Johann Strauss’ udødelige operette 
Flagermusen.

Herbert Lippert har optrådt på verdens førende operascener, 
og som koncertsolist har han optrådt med bl.a. Wiener 
Filharmonikerne og dirigenter som Georg Solti og Riccardo Muti. 
Sidste jul sang han her i DR Koncerthuset det kæmpemæssige 
parti som apostlen Johannes i Franz Schmidts oratorium Bogen 
med de syv segl. I øvrigt medvirker han på anslået 300 albums! 

Basbarytonen Markus Marquardt har siden år 2000 været solist ved 
Semper Operaen i Dresden, et af Europas fineste operahuse. Den 
48-årige tyske sanger er født i Düsseldorf og har i sin karriere optrådt 
på alle de førende tyske operascener, ved Salzburg Festspillene, på 
Wiens Statsopera og den italienske La Scala Opera. 

Blandt hans vigtigste roller er Leporello i Mozarts Figaros bryllup 
og Papageno i Tryllefløjten, men de senere år har han udviklet 
sig indenfor mere dramatiske roller som f.eks. Verdis Rigoletto, 
Scarpia i Tosca og Wagners Den flyvende hollænder.

Markus Marquardt holder også meget af koncertrepertoire som 
f.eks. oratorier og lieder, og Carl Orffs Carmina Burana har han 
sammen med DR SymfoniOrkestrets chefdirigent Fabio Luisi 
tidligere opført i Tokyo.

Herbert Lippert

Markus Marquardt

Tenor

Baryton

Luisi & Carmina Burana
Solister

Fotograf: Karl Forster
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Københavns Drengekor blev grundlagt i 1924 på initiativ af dirigenten 
Mogens Wöldike, der med tyske forbilleder ville skabe et kor, der skulle tage 
sig af renæssance- og barokmusik. Koret gav sin første koncert i 1927, og i 
1929 oprettedes Københavns Kommunes Sangskole til drengene i koret. 
Sangskolen har i dag hjemme på Sankt Annæ Gymnasium.

Der er mellem 60 og 80 drenge i koret. På Sangskolen er korsang helt integreret 
i skoleforløbet, og nye medlemmer til koret bliver optaget i 2. klasse. Efter nogle 
år kan drengene medvirke ved korets ugentlige koncerter i Københavns 
Domkirke og ved højmesserne.

Københavns Drengekor har gennem årene optrådt i mange lande.Udover 
de klassiske mesterværker som f.eks. Bachs Juleoratorium og kirkemusik af 
Palestrina har koret et stort repertoire af især dansk musik. Koret optræder 
hyppigt ved statsbesøg og begivenheder i Kongehuset og har officielt navn 
som ’Det Kongelige Kantori’. Mogens Wöldike ledede koret indtil 1965. Korets 
nuværende dirigent, Ebbe Munk, har haft posten siden 1991. 

DR KoncertKoret har som DR’s symfoniske kor vundet stor international 
anerkendelse inden for stort set alle genrer og epoker af den klassiske musik. 
DR KoncertKoret optræder som regel sammen med DR SymfoniOrkestret, 
men gennem tiden har koret også optrådt sammen med en række andre 
danske og internationale orkestre og ensembler, og man kan også jævnligt 
opleve sangerne alene på scenen i a cappella-kormusik.

Både det klassiske kernerepertoire og den nye musik er vigtig for DR KoncertKoret. 
Per Nørgårds Symfoni nr. 3 er skrevet specielt til koret, og de har opført og 
indspillet en række værker af moderne mestre som Henze, Ligeti og Berio. 

Siden 2016 har den belgiske dirigent Bart Van Reyn været syngemester for  
DR KoncertKoret. Han har tidligere arbejdet med en lang række europæiske 
kor og vokalensembler, herunder BBC Singers og Berlins Radiokor.

Københavns Drengekor 
– Det Kongelige Kantori

DR KoncertKoret

Luisi & Carmina Burana
Kor
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DR SymfoniOrkestret

I selskab med DR SymfoniOrkestret kan alle danskere opleve den 
store, symfoniske musik – enten ’live’ i DR Koncerthuset eller trans-
mitteret på radio, tv og internet. Orkestret har været DR’s musikalske 
flagskib lige siden grundlæggelsen i 1925, og i dag er orkestret i inter-
national klasse med italienske Fabio Luisi som chefdirigent. 

Hver sæson rejser DR SymfoniOrkestret på en stort anlagt udlands turné,  
hvor de spiller i nogle af verdens fineste koncert sale. De seneste år har  
orkestret bl.a. optrådt i Carnegie Hall i New York, Filharmonien i Berlin  
og Londons Royal Albert Hall. I forrige sæson var DR SymfoniOrkestret  
på turné til USA, hvor anmelderne bl.a. skrev om “vibrerende, dyna miske  
opførelser” og “muskuløse og imponerende fortolkninger”. I foråret 
gik turen til Kina, og i denne sæson venter to ugers turné til Japan, 
hvor orkestret er inviteret til at spille i en række af landets fornemste 
koncertsale.

DR SymfoniOrkestret

drsymfoniorkestret.dk

Fotograf: Per Morten Abrahamsen



DR Koncerthuset 2018/19 11

I selskab med DR SymfoniOrkestret kan alle danskere opleve 
den store, symfoniske musik – enten ’live’ i DR Koncerthuset eller 
transmitteret på radio, TV og internet. Orkestret har været DR’s 
musikalske flagskib lige siden grundlæggelsen i 1925, og i dag er 
orkestret i international klasse med italienske Fabio Luisi som 
chefdirigent.

Hver sæson rejser DR SymfoniOrkestret på en stort anlagt 
udlandsturné, hvor de spiller i nogle af verdens fineste koncertsale. 
De seneste år har orkestret bl.a. optrådt i Carnegie Hall i New York, 
Filharmonien i Berlin og Londons Royal Albert Hall. I forrige sæson 
var DR SymfoniOrkestret på turné til USA, hvor anmelderne bl.a. 
skrev om “vibrerende, dynamiske opførelser” og “muskuløse og 
imponerende fortolkninger”. I foråret gik turen til Kina, og i foråret 
2019 venter to ugers turné til Japan, hvor orkestret er inviteret til at 
spille i en række af landets fornemste koncertsale.

DR SymfoniOrkestret

Luisi & Carmina Burana
DR SymfoniOrkestret
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hvor orkestret er inviteret til at spille i en række af landets fornemste 
koncertsale.

DR SymfoniOrkestret

drsymfoniorkestret.dk

Fotograf: Per Morten Abrahamsen



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

drkoncerthuset.dk
drsymfoniorkestret.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.

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.


