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Passionskoncert 
Program

Lunds Domkyrka, Sverige 
Torsdag 15. marts kl. 19.30 
 
Garnisonskirken, København 
Søndag 18. marts kl. 16.00 
 
DR VokalEnsemblet
 
Marcus Creed  
dirigent
 
Søndagskoncerten sendes  
i P2 Koncerten onsdag 
28. marts kl. 19.20 
 
 
 
 

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

 
Ved koncerten søndag  
18. marts vil P2-vært  
Max Fage-Pedersen  
introducere koncerten  
i samtale med musiker,  
filosof og tidligere 
franciskanermunk  
Jakob Holtze. 
 
 
 
 
 

FRANCIS POULENC (1900-63)    
Quatre motets pour un temps de pénitence (1938-39) 
 
 I   Timor et tremor 
 II  Vinea mea electa 
 III Tenebrae factae sunt 
 IV Tristis est anima mea 
  Malene Nordtorp, sopran solo  
 
CARLO GESUALDO (1566-1613) 
Fra Tenebrae Responsoria (1611) 
 
 Vinea mea electa (Responsorium til langfredag) 
 Tenebrae factae sunt (Responsorium til langfredag) 
 Tristis est anima mea (Responsorium til skærtorsdag) 
 
Satserne af Poulenc & Gesualdo fremføres i denne rækkefølge: 
  
 Poulenc:  Timor et tremor 
 Gesualdo:   Vinea mea electa 
 Poulenc:  Vinea mea electa 
 Gesualdo:   Tenebrae factae sunt 
 Poulenc: Tenebrae factae sunt 
 Gesualdo: Tristis est anima mea 
 Poulenc: Tristis est anima mea 
 
Varighed: ca. 35’ 

 
PAUSE (15’) ca. 20.05/16.35
 
   
JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 
Tre motetter, opus 110 (1889) 
  
 I   Ich aber bin elend 
 II  Ach, arme Welt  
 III Wenn wir in höchsten Nöten sein  
 
Varighed: ca. 9’30 
 
JAMES MACMILLAN (f. 1959)  
Tenebrae Responsories (2006) 
  
 I   Tenebrae factae sunt 
 II  Tradiderunt me 
 III Jesum tradidit impius  
  Klaudia Kidon, sopran solo 
 
Varighed: ca. 20’ 
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Passionskoncert
Velkomst

Velkommen til passionskoncert med DR VokalEnsemblet og 
Marcus Creed.  

Påske- og passionstiden er rig på fantastiske korværker. Gennem 
århundreder har sangen været det naturlige valg, når de store 
komponister vil skildre de stærke temaer, der er på spil i påsketiden. 
Samtidig er kormusikken med sin symbiose af ord og toner perfekt 
til at dramatisere og udfolde selve begivenhederne, der danner 
påskens fortælling. 

Samtidig med at vi i dag musikalsk ser frem mod ’den stille uge’ 
op til selve påskedagene, vil vi gerne benytte lejligheden til at 
markere to hjertesager for DR VokalEnsemblet og Marcus Creed: 
præsentationen af korets kommende koncertsæson og udgivelsen 
af en ny CD.

DR VokalEnsemblet har netop offentliggjort koncertsæsonen 
2018-19, og traditionen tro er billetsalget allerede i fuld gang, 
selvom koncerterne først begynder til august. Vi glæder os meget 
til den nye sæson, hvor sangens kraft, stærke fortællinger og 
poesi mødes i en serie spændende og afvekslende koncerter. Som 
noget nyt vil man kunne følge DR VokalEnsemblet gennem hele 
sæsonen ved at købe billet til en særlig koncertserie, der byder på 
en rig vifte af stor kormusik – fra middelalderen helt op til vor tids 
musik.

På kun godt 10 år har DR VokalEnsemblet formået at etablere 
et fornemt, internationalt ry. Det skyldes ikke mindst korets 
mange CD-udgivelser med spændende repertoire, der har vundet 
priser og udmærkelser over hele verden. I dag er det en stor 
glæde for os at kunne præsentere ’en lille ny’, nemlig albummet 
Den Hemmelige Messe (The Secret Mass) med bl.a. Frank Martins 
smukke og udtryksfulde messe for dobbeltkor.

Vel mødt!

Michael Emery
Kunstnerisk leder for DR VokalEnsemblet

Kære publikum

Efter koncerten i Garnisons-

kirken vil vi gerne invitere 

alle i publikum på et glas for 

at fejre udgivelsen af den nye 

CD og præsentationen af  

DR VokalEnsemblets 

kommende sæson.
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Det meste af musikken ved denne påskekoncert handler om 
Jesu lidelse og død. Flere af værkerne har samme tekster, der 
stammer fra de katolske påskegudstjenester tenebræ (på 
latin: tenebrae) på skærtorsdag, langfredag og påskelørdag. 

Tenebræ betyder ’mørke’, for tidligere brugte man på 
de pågældende dage at lade kirken være oplyst af kun 
tre stearinlys. Skærtorsdag slukkede man det første 
lys, langfredag det andet, så man endte i totalt mørke 
påskelørdag, hvor Jesus lå i sin grav. Om søndagen, ved 
genopstandelsen, kunne lyset så vende tilbage.

Til tenebræ-gudstjenesterne læses bestemte tekster fra 
Bibelen, og der synges musik, såkaldte responsorier, efter 
et fastlagt mønster. Teksterne er nogle af kirkeårets mest 
intense, og det er fascinerende at opleve, hvordan de til 
forskellige tider har inspireret til meget udtryksfuld musik. 
Det viser DR VokalEnsemblet helt konkret ved at flette 1900-
tals musikken af Francis Poulenc sammen med 1600-tals 
musikken af Gesualdo.

Poulenc  
& Gesualdo  

Francis Poulenc skrev sine responsorier i vinteren 1938-39. 
Han kaldte dem Quatre motets pour un temps de pénitence (Fire 
motetter til bodstiden), for den første motet har nemlig ikke 
en tenebræ-tekst, men ord fra Salmernes Bog. Dens titel 
Timor et tremor betyder direkte oversat ’Frygt og skælven’. I 
den nuværende bibeloversættelse lyder bibelverset: ”Hjertet 

Passionskoncert
Musikken

Af Jens Cornelius 

Bodsmusik til de 
mørke påskedage 
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skælver i mig, dødsangsten kommer over mig, skræk og 
rædsel fylder mig, frygt indhyller mig.”

Derefter følger så parvis Gesualdos og Poulencs musik 
til de samme tenebræ-tekster. Poulencs musik er i hans 
meget karakteristiske stil, hvor et arkaisk og lidt naivistisk 
tonesprog bliver fordrejet og fornyet. Gesualdo er også meget 
personlig i sine ekstremt udtryksfulde udsættelser, der 
skubber renæssancens stil til dens yderste grænse. 

Responsoriet Vinea mea electa (Min udvalgte vinranke) til 
langfredag spørger, hvordan den skønne verden kunne 
udvikle sig til så ondt et sted, at Guds søn blev korsfæstet og 
forbryderen Barabbas sat fri. Poulencs udsættelse begynder 
med tætte og lysende akkorder, inden bekymringerne 
tvinger musikken over i mol. Gesualdos version er meget 
eksperimenterende, selv om den er over 300 år ældre 
end Poulencs. På tekstens vigtigste ord drejes musikken i 
overraskende retninger, og de mange uventede hændelser 
giver et særpræget, forpint udtryk.

Tenebrae factae sunt (Der faldt mørke) er også til langfredag. 
Responsoriet gengiver Jesu ord på korset: ”Min Gud, min 
Gud, hvorfor har du forladt mig?” og ”Fader, i dine hænder 
betror jeg min ånd.” Det giver helt specielle muligheder for 
komponisterne. Både Poulenc og Gesualdo understreger 
dramatisk, at Jesus taler med ”høj røst” (voce magna), og de 
lægger stor vægt på den direkte tale og gentager ordene flere 
gange.

Tristis est anima mea betyder ’Min sjæl er fortvivlet’. Poulencs 
udsættelse er den mest abrupte af hans fire bodsmotetter. 
Den begynder med en sopransolo, og det langsomme tempo 
afbrydes af hurtig, forjaget flerstemmighed i beskrivelsen 
af hvordan disciplene flygter, da Jesus bliver tilfangetaget. 
Gesualdo lader også stemmerne flygte, men kun ganske 
kortvarigt – hos ham dominerer ’fortvivlelsen til døden’.

Poulenc kastede sig over kirkemusikken efter en personlig 
krise, da en god ven var død i en bilulykke i 1936. Tidligere 
var han ellers kendt – og berygtet – for sin frivole musik. 

Passionskoncert
Musikken

Til hver af de tre ’mørke’ dage 

i den katolske kirke hører ni 

responsorier, dvs. 27 i alt.
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Gesualdo oplevede også et brat skifte i livet, da han i 1590 
begik dobbeltmord på sin hustru og hendes elsker. I årene 
der fulgte, blev han martret af skyld og hans musik præget af 
pinsler, der tydeligt høres i hans responsorier fra 1611.

 

Brahms:  
Tre motetter 
 

Brahms afsluttede sit livsværk af førsteklasses kormusik med 
samlingen Tre motetter. De er skrevet i 1889. Kvaliteten er høj 
– og humøret temmelig lavt. Brahms’ sidste år var præget af 
melankoli og ruelse over de sider af livet, han ikke syntes, han 
var lykkedes med.  
 
Teksterne er ikke katolske bodsvers, for Brahms var 
protestant. I den første motet har han ligesom i sit storværk 
Ein deutsches Requiem håndplukket bibelvers til en personlig 
sangtekst. Ich aber bin elend (Men jeg er hjælpeløs) er udsat i 
overdådig renæssancestil for dobbeltkor, hvor der er recite-
rende passager og korsvar fra højre og venstre. 

Også den næste motet er i ’historisk’ stil, men denne gang 
anderledes strengt udformet som firstemmig koral. Teksten 
i tre vers er et anonymt tysk digt med endnu et sortsynet 
budskab: Ach, arme Welt du trügest mir (Ak, verden, du bedrager 
mig). 

Sidste motet, Wenn wir in höchsten Nöten sein (Når i den største 
nød vi stå), er endnu en gammel protestantisk salmetekst. I 
sin flotte og komplekse udsættelse understreger Brahms, at 
de fire strofer skiftevis beder om nåde og giver svar. Musikken 
er derfor på skift rådvild og bekræftende – og fusionen er 
også fuldendt mellem Brahms’ personlige udtryk og hans 
gamle stilistiske forbilleder.
 

Brahms var en stor kender af 

renæssance- og barokmusik 

og havde en meget 

værdifuld samling af gamle 

nodehåndskrifter i sit hjem.

Passionskoncert
Musikken
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James MacMillan:  
Tenebrae responsorier 

 
Gennem flere år har DR VokalEnsemblet beskæftiget sig 
med musikken af den skotske komponist James MacMillan 
(f. 1959), en af de mest markante komponister af kirkemusik 
i dag. Hans stort anlagte Tenebrae Responsories fra 2006 er et 
godt eksempel på, hvordan han fornyer en oldgammel genre, 
så musikken bliver nutidigt udfordrende uden at bryde med 
traditionerne. 

Det første responsorium benytter ligesom hos Poulenc 
og Gesualdo teksten Tenebrae facta sunt. Den begynder 
i de dybe stemmer, uklart og uigennemskueligt, inden 
fortvivlelsen stiger til desperation. Gang på gang styrter 
klagende kromatiske stemmer nedad som forkrøblede skrig. 
Udbruddet ”Min Gud, hvorfor har du forladt mig?” er udsat 
med ornamenteringer, der kunne være påvirket af jødisk 
kantorsang, mens ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd” 
udmales i opadstigende stemmebevægelser.

De to næste responsorier til langfredag er mere deklamerende. 
Tradiderunt me (De gav mig i hænderne på de onde) begynder 
med et voldsomt udbrud, og Jesum tradidit impius (Jesus blev 
forrådt), hvor Judas forråder Jesus, begynder som med et 
skrig, der ifølge MacMillan skal synges ’forpint’. 

Melodiske træk fra oldkirkelig sang bliver understreget af 
dybe bastoner, der bliver liggende under de øvrige stemmers 
bevægelser. I et særligt afsnit skal koret mumle improviseret, 
og stemmemylderet giver publikum indtryk af at blive lukket 
ind i en forsamling af bedende.
 
MacMillans ottestemmige Tenebrae Responsories er meget 
dramatisk og kompleks musik, der er yderst vanskelig at 
synge. Det kræver både virtuos teknik og et knivskarpt 
gehør af hver enkelt sanger. Belønningen er en voldsom 
udtryksfuldhed, der lever op til kirkeårets mest dramatiske 
tekster.

Passionskoncert
Musikken

James MacMillan har flere  

gange tidligere dirigeret 

DR VokalEnsemblet.  

Skærtorsdag dirigerer han  

DR KoncertKoret, DR Juniorkoret  

og DR SymfoniOrkestret i den 

første danske opførelse af sit  

påskeværk Lukas-passionen. 
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Siden 2014 har DR VokalEnsemblets chefdirigent været Marcus 
Creed – en dirigent, der er rundet af den hæderkronede, engelske 
kortradition og i dag tilhører den europæiske elite af kordirigenter.

Marcus Creed er født i Eastbourne, Sussex, og begyndte sine 
universitetsstudier ved King’s College (Cambridge) og Christ 
Church (Oxford), efterfulgt af studier på Guildhall School of 
Music i London.

Efter dirigenteksamen flyttede Creed i 1977 til Tyskland, først som 
korinstruktør ved Deutsche Oper Berlin og siden bl.a. som kunst-
nerisk leder af RIAS Kammerchor Berlin, med hvem han har ind-
spillet en række internationalt lovpriste cd’er. Fra 1998 til 2016 var 
Creed professor i direktion ved Hochschule für Musik i Köln, og 
siden 2003 har han haft ledelsen af SWR Vokalensemble Stuttgart, 
som er Sydvesttysklands pendant til DR VokalEnsemblet.

Marcus Creed er ekspert i både tidlig og ny musik. Han har et tæt 
samarbejde med førende barokensembler som Akademie für Alte 
Musik Berlin og Freiburger Barockorchester, og han har optrådt 
på festivaler i bl.a. Berlin, Wien, Salzburg, Luzern og Edinburgh. 
Som gæstedirigent for Berliner Filharmonikerne har Marcus 
Creed bl.a. dirigeret Stockhausens storværk Gruppen sammen med 
Claudio Abbado.

”Jeg søger den højest mulige fuldkommenhed i fortolkning og 
udførelse af musikken. Men det vigtigste for mig er at forsøge at 
gøre livet mere interessant for mit publikum”, har Marcus Creed 
sagt. I sine første sæsoner med DR VokalEnsemblet er det lykkedes 
for Creed at begejstre både publikum og presse med musik af 
moderne mestre som Ligeti, Messiaen, Nono og Pärt såvel som 
kendte og elskede korværker af bl.a. Bach, Gade og Nielsen.

Chefdirigent

Marcus Creed

Fotograf: Agnete Schlichtkrull

Passionskoncert
Dirigent

• Marcus Creed 

• Britisk dirigent, født 1951 

   i Eastbourne, Sussex 

• Chefdirigent for DR 

   VokalEnsemblet siden 2014 

• Er desuden chefdirigent for 

   SWR Vokalensemble Stuttgart
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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 levende 
kormusik ud i alle dele af Danmark. Ensemblet synger hver sæson 
koncerter i en række små og store danske kirker, og sangerne 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 fra 31. marts kan man desuden opleve DR VokalEnsemblet i 
en ny række programmer i serien Før Søndagen på DR 1.

Denne sæsons sidste a cappella-koncert med DR VokalEnsemblet 
finder sted 19. april i Garnisonskirken, hvor den berømte engelske 
kordirigent Stephen Cleobury leder koret gennem en fornem samling 
engelsk kormusik. 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
Malene Nordtorp
Klaudia Kidon
Astrid Kastensson Navarro-Alonso
Hanna Kappelin
 

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 
 

Passionskoncert
DR VokalEnsemblet
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Begge udgivelser kan købes i kirken ved dagens koncert

NYE UDGIVELSER MED 
DR VOKALENSEMBLET

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.

Udkommer 
i dag

Berlingske, koncertanmeldelse



Francis Poulenc:
Quatre motets pour un temps de 
pénitence 

Timor et tremor 
Tekst fra Salmernes Bog samt Jeremias’ Bog 

Timor et tremor venerunt super me, 
et caligo cecidit super me; 
miserere mei, Domine, miserere, 
quoniam in te confidit anima mea. 

Exaudi, Deus, deprecationem meam, 
quia refugium meum es tu 
et adjutor fortis, Domine, 
invocavi te 
non confundar.  

Carlo Gesualdo: 
Tenebrae Responsoria
&
Francis Poulenc:
Quatre motets pour un temps de 
pénitence 

Vinea mea electa 
Bibeltekst

Vinea mea electa, ego te plantavi; 
quomodo conversa es in amaritudinem, 
ut me crucifigures 
et Barabbam dimitteres. 
Sepivi te, 
et lapides elegi ex te, 
et aedificavi turrem. 

Francis Poulenc: 
Fire motetter til bodstiden

Skræk og rædsel
Tekst fra Salmernes Bog samt Jeremias’ Bog 

Skræk og rædsel fylder mig, 
frygt indhyller mig; 
vær mig nådig, Herre, vær mig nådig, 
thi min sjæl stoler på dig. 

Gud, hør min bøn, 
du er min tilflugt 
og min stærke hjælper; o Herre, 
jeg påkalder dig, 
lad mig ikke blive til skamme.

Carlo Gesualdo:  
Mørke-responsorier 
&
Francis Poulenc: 
Fire motetter 
til bodstiden

Min udvalgte vinranke 
Bibeltekst

Min udvalgte vinranke, jeg plantede dig; 
hvorledes er du forvandlet til bitterhed, 
så du har korsfæstet mig 
og løsladt Barabbas?
Jeg satte hegn omkring dig, 
jeg fjernede stenene, 
og jeg byggede et vagttårn.  

Passionskoncert
Tekster
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Tenebrae factae sunt 
Tekst fra Matthæus-evangeliet, 
Markus-evangeliet og Lukas-evangeliet 

Tenebrae factae sunt, 
dum crucifixissent Jesum Judaei; 
et circa horam nonam exclamavit Jesus 
voce magna: 
Deus meus, ut quid me dereliquisti? 
Et inclinato capite emisit spiritum. 
Exclamans Jesus voce magna, ait: 
Pater, in manus tuas commendo 
spiritum meum. 

Tristis est anima mea 
Tekst: Matthæus-evangeliet, kap. 26 

Tristis est anima mea usque ad mortem: 
sustinete hic, et vigilate mecum: 
nunc videbitis turbam, quæ circumdabit me: 
Vos fugam capietis, 
et ego vadam immolari pro vobis.
Ecce appropinquat hora, 
et Filius hominis tradetur 
in manus peccatorum.  

Der faldt mørke 
Tekst fra Matthæus-evangeliet, 
Markus-evangeliet og Lukas-evangeliet 

Der faldt mørke over hele jorden, 
da jøderne havde korsfæstet Jesus, 
og ved den niende time råbte Jesus 
med høj røst: 
Min Gud, hvorfor har du forladt mig? 
Og han bøjede hovedet og opgav ånden. 
Og Jesus råbte med høj røst og sagde: 
Fader, i dine hænder 
betror jeg min ånd. 

Min sjæl er fortvivlet 
Tekst: Matthæus-evangeliet, kap. 26 

Min sjæl er fortvivlet til døden, 
bliv her og våg sammen med mig. 
I vil se en skare, der omringer mig; 
I vil flygte, 
jeg vil blive ofret for jer. 
Se, timen er kommet, 
da Menneskesønnen overgives 
i synderes hænder.  

Passionskoncert
Tekster
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Passionskoncert
Tekster

Johannes Brahms; 
Tre motetter, op. 110

I  Ich aber bin elend  
Davids Salme 69, vers 30 samt   
2. Mosebog, kap. 34 vers 6-7

Ich aber bin elend, und mir ist wehe, –   
Herr, Herr Gott, barmherzig    
und gnädig, und geduldig,   
und von grosser Gnade und Treue,  
der du beweisest Gnade    
in tausend Glied und vergibst    
Missetat, Übertretung und Sünde, 
und vor welchem niemand   
unschuldig ist;   
Herr, Herr Gott,    
– deine Hilfe schütze mich.

II  Ach, arme Welt  
Forfatter ubekendt 

Ach, arme Welt, du trügest mich, 
ja, das bekenn’ ich eigentlich,  
und kann dich doch nicht meiden. 

Du falsche Welt, du bist nicht wahr, 
dein Schein vergeht,    
das weiss ich zwar,    
mit Weh und grossem Leiden.  

Dein Ehr, dein Gut, du arme Welt, 
im Tod, in rechten Nöten fehlt,  
dein Schatz ist eitel falsches Geld,  
dess hilf mir, Herr, zum Frieden.

Johannes Brahms: 
Tre motetter, op. 110 

I  Men jeg er hjælpeløs
Davids Salme 69, vers 30 samt    
2. Mosebog, kap. 34 vers 6-7 

Men jeg er hjælpeløs, jeg lider, –  
Herren, Herren er 
en barmhjertig og nådig Gud, 
sen til vrede 
og rig på troskab og sandhed.
Han bevarer troskab
i tusind slægtled, 
tilgiver skyld og overtrædelse og synd; 
men han lader ikke den skyldige ustraffet; – 
lad din hjælp beskytte mig, 
o Gud!  

II  Ak, verden
Forfatter ubekendt
Oversættelse: Magna Blanke 

Ak, arme verden, du bedrager mig, 
dog er jeg bundet fast til dig. 
Jeg undgår ej din snare.  

Du, falske verden, er ej sand, 
din glans forgår, 
det mærker man 
i sorg og alskens fare. 

Ak, arme verden, al din pragt 
i nød og død har ingen magt, 
den har mig ingen glæde bragt – 
ak, Herre, skænk mig freden!  
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III   Wenn wir in höchsten 
Nöten sein
Paul Eber, 1566

Wenn wir in höchsten Nöten sein  
und wissen nicht wo aus und ein,  
und finden weder Hilf noch Rat,  
ob wir gleich sorgen früh und spat: 
 
So ist das unser Trost allein,   
dass wir zusammen ingemein  
dich rufen an, o treuer Gott,   
um Rettung aus der Angst und Not. 

Sieh nicht an unser Sünden gross,  
sprich uns derselb’n aus Gnaden los, 
steh uns in unserm Elend bei,  
mach uns von aller Trübsal frei. 
 
Auf dass von Herzen können wir  
nachmals mit Freuden danken dir, 
gehorsam sein nach deinem Wort, 
dich allzeit preisen hier und dort.

III   Når i den største 
nød vi stå 
N.F.S. Grundtvig, 1853  

Når i den største nød vi stå 
og vide ej, hvorhen at gå, 
da er det alt vort håb og trøst 
at løfte op til dig vor røst: 

Vor Fader, se! Vor Fader, mærk! 
Vor fjende han er os for stærk, 
vi kommer aldrig mer i havn,  
gør du det ej i Jesu navn.  

Gak ej i rette, Gud, med os, 
men kun med dem, som byder trods! 
Som fader øm ved al sin æt
hos os lad nåde gå for ret! 

Da, når din Ånd står mild os bi,  
dig elsker, takker, priser vi 
i allen stad og allen stund 
så gladelig af hjertens grund. 
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James MacMillan: 
Tenebrae Responsories 

I Tenebrae factae sunt 
Tekst fra Matthæus-evangeliet, 
Markus-evangeliet og Lukas-evangeliet 

Tenebrae factae sunt, 
dum crucifixissent Jesum Judaei; 
et circa horam nonam exclamavit Jesus 
voce magna: 
Deus meus, ut quid me dereliquisti? 
Et inclinato capite emisit spiritum. 
Exclamans Jesus voce magna, ait: 
Pater, in manus tuas commendo 
spiritum meum. 

III Jesum tradidit impius 
Bibeltekst 

Jesum tradidit impius 
summis principibus sacerdosum 
et senioribus populi; 
Petrus autem sequebatur eum a longe,  
ut videret finem. 
Adduxerent autem eum ad Caipham 
principem sacerdotum, 
ubi scribae et pharisaei convenerant. 

James MacMillan: 
Mørke-responsorier 

I Der faldt mørke 
Tekst fra Matthæus-evangeliet, 
Markus-evangeliet og Lukas-evangeliet 

Der faldt mørke over hele jorden, 
da jøderne havde korsfæstet Jesus, 
og ved den niende time råbte Jesus 
med høj røst: 
Min Gud, hvorfor har du forladt mig? 
Og han bøjede hovedet og opgav ånden. 
Og Jesus råbte med høj røst og sagde: 
Fader, i dine hænder 
betror jeg min ånd.  

III Jesus blev forrådt 
Bibeltekst 

Jesus blev forrådt
til ypperstepræsterne
og folkets ældste.
Men på afstand var Peter fulgt efter ham,
for at se, hvad det ville ende med.
De førte ham også
til ypperstepræsten Kajfas,
hvor de skriftkloge og de ældste var samlet.

II Tradiderunt me 
Bibeltekst 

Tradiderunt me in manus impiorum, 
et inter iniquos proiecerunt me, 
et non pepercerunt animae meae: 
congregati sunt adversum me fortes: 
et sicut gigantes steterunt contra me. 
Alieni insurrexerunt adversum me,    
et fortes quasierunt animam meam. 

II De gav mig i hænderne på de onde 
Bibeltekst  

De gav mig i hænderne på de onde 
og kastede mig ud blandt overtrædere: 
de skånede ikke min sjæl.
De mægtige samledes imod mig  
og stod som mægtige imod mig. 
Fremmede har gjort oprør mod mig, 
og de mægtige søgte min sjæl. 

Passionskoncert
Tekster
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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


