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Nigel Short 
dirigent

Tine Rehling 
harpe 

Thorkil Jacobsen 
forfatter 

Dya Josefine Hauch 
speaker

Koncerten i Århus bliver 
optaget og sendes i  
P2 Koncerten mandag 
15. oktober kl. 19.20.

JOHN TAVENER (1944-2013) 
Song for Athene (1993)

 
E- RIKS EŠENWALDS (f. 1977)
Stars (2010) 

GUSTAV HOLST (1874-1934)
Choral Hymns from Rig Veda (III): Hymn to the Dawn (1910) 

HANS ZIMMER (f. 1957)
arr. Eric Whitacre/Martin Nygård Jørgensen 

Time (2010) 

GREGORIO ALLEGRI (1582-1652)
Miserere mei, Deus (ca. 1630-40?) 

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976)
Interlude (fra A Ceremony of Carols) (1942) 

JULES MASSENET (1842-1912)
arr. Martin Nygård Jørgensen 

Meditation (fra Thaïs) (1894) 

ERIC WHITACRE (f. 1970)
Lux Aurumque (2000) 

SAMUEL BARBER (1910-1981) 
Agnus Dei (1967), oprindeligt Adagio for strygere (1936) 

Chef for DR Kor & Orkestre 
og DR Koncerthuset: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Kunstnerisk leder for 
DR VokalEnsemblet: Michael Emery

Producent: Nicolai Abrahamsen
Producer: Michael Emery
Musikteknik: Knud Esmarch
Produktionsleder: Signe Møldrup 
Lysdesign i København: Vertigo

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
Tryk: DR Tryk
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Meditationskoncert 
Velkomst

Hverdagen larmer. Busser, der suser forbi. En sirene tæt på. 
Et tog, der bremser op – alle de lyde rammer os og støder sammen 
med alt det andet, der påvirker os hvert sekund. Lugtene fra 
byen. Avisoverskrifternes katastrofer. Debatter der farer i 
ring, stadigt hurtigere, som orkaner der tager alt med i farten. 

Hverdagen larmer. Og nogle gange kan det føles, som om det 
er umuligt at få blot et øjebliks ro. 

Mange af os drømmer nogle gange om at bo i et lille hus langt 
ude i en skov ved en sø, hvor det aldrig blæser, børnene aldrig 
græder, telefoner aldrig ringer, og hele familien går rundt i 
idyllisk fred. Det er nok en illusion, og spørgsmålet er, om det 
ikke også ville blive kedeligt i længden. 

I stedet må vi forsøge at skabe små lommer af stilhed –  
små pauser, hvor hjernen kan få lov at slippe for mylderet af 
 modsatrettede indtryk. Men selv når vi prøver at lukke ned 
for larmen omkring os, fortsætter hjernen med spinne:  
Ting, vi skal huske i morgen, ting, vi glemte i dag, planer, 
idéer og tankemylder … 

Vi er blevet rastløse. 

Det er nok derfor, mange af os begynder at lede efter værk
tøjer til at finde ro. Og ironisk nok er musikken et af de steder, 
hvor vi kan finde dem. Det er, som om visse klange kan tage 
mylderet og sortere det for os – uden vi behøver gøre andet 
end at give os hen til dem. 

Musikken er meditativ. Musikken omfavner os og lukker 
alt andet ude. Og derinde – midt i musikken – kan vi finde 
stilheden.

God fornøjelse!

DR VokalEnsemblet

Nogle gange har vi brug for 
musik for at finde stilheden
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Meditationskoncert
Dirigent

Den engelske dirigent Nigel Short har gennem hele sin karriere 
været fascineret af kirken som et enestående musikalsk og 
 scenisk rum. 

Allerede som dreng begyndte han at synge i kirkekor i Solihull 
udenfor Birmingham. Senere studerede han sang og klaver på 
Royal College of Music i London, og som ung kontratenor blev 
han hurtigt en efterspurgt sangsolist indenfor både kirkemusik 
og opera.

Nigel Short har medvirket i en lang række oratorier og 
operaforestillinger i England og rundt omkring i Europa, 
samtidig med at han har sunget i af nogle af Englands fineste 
kor som f.eks. King’s Singers, The Tallis Scholars, Westminster 
Abbey Choir og Westminster Cathedral Choir. 

Gennem sine oplevelser som sanger begyndte Nigel Short at 
lege med tanken om at kombinere kormusikken med bevægelse 
og drama, og samtidig eksperimentere med lys, stemning, tid 
og scenerum. Dels for at involvere korsangerne mere kropsligt i 
opførelsen, dels for at forstærke publikums oplevelse af musikken. 

Med sit eget kammerkor Tenebrae har Nigel Short realiseret 
mange af sine ideer – i samarbejde med ligesindede musikere, 
komponister og arrangører fra både jazzverdenen og den tidlige 
kirkemusik. Koret har turneret på nogle af verdens førende 
festivaler – fra Tyskland, Spanien, Frankrig og Schweitz til USA 
og England.

Ud over sit eget ensemble har Nigel Short dirigeret mange af 
Europas vigtigste orkestre, bl.a. London Symfonikerne, Det 
Europæiske Kammerorkester og BBC Symfonikerne. Han 
har også indspillet cd’er for flere af verdens førende klassiske 
pladeselskaber, fx Deutsche Grammophon, EMI Classics, 
Warner Classics og Decca, ligesom han er en efterspurgt 
producer på indspilninger af vokalmusik.

Dirigent

Nigel Short

Foto: Chris O’Donovan

Engelsk dirigent

Født 1965 i Solihull

Stifter af kammerkoret Tenebrae
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Meditationskoncert
Medvirkende

Harpe

Tine Rehling

Foto: Ole Haupt

Thorkil Jacobsen (f. 1982) er digter og journalist. Han har skrevet  
to digtsamlinger, vundet flere priser som spoken worddigter 
samt skrevet til kor og kompositionsmusik. Thorkil Jacobsens 
digte befinder sig typisk i sammenstødet mellem livets store 
spørgsmål og tilsyneladende banale detaljer fra hverdagslivet. 
Han skriver fast for Euroman og Berlingske. 

Forfatter

Thorkil Jacobsen

Foto: Dann Nørgaard

www.tinerehling.com

Tine Rehling er uddannet harpenist ved Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium og på Indiana University i USA. Efter 
nogle år som fast soloharpenist i Aalborg Symfoniorkester 
valgte Tine Rehling i 2001 at satse på en karriere som solist og 
kammermusiker, og siden har hun optrådt i det meste af Europa 
samt USA, Kina og Australien. 

Tine Rehling brænder for at udvide repertoiret for harpe, 
og derfor samarbejder hun med flere nulevende danske 
komponister. Siden 2002 har hun arbejdet tæt sammen med 
komponisten Per Nørgård, som har skrevet og dedikeret 
adskillige soloværker til hende, bl.a. harpekoncerten Gennem 
Torne (2003), som hun også har indspillet på cd. 

Tine Rehling spiller sammen med klassiske musikere som 
fløjtenisten Ulla Miilmann og cellisten Henrik Dam Thomsen, 
men også med jazzmusikere som saxofonisten Benjamin Koppel. 
Hun har en fast trio med fusionsguitaristen Mikkel Nordsø 
og tablaspilleren Ole Theill, som spiller musik inspireret af 
flamenco, arabisk, afrikansk og indisk klassisk musik. 
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Meditationskoncert
DR VokalEnsemblet

DR VokalEnsemblet kunne sidste år fejre 10års 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.

Flere af DR VokalEnsemblets 10 cdindspilninger 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. Senest 
har koret udgivet cd'en Årstiderne – 28 danske sange dirigeret 
af Bo Holten.

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 desuden kan man 
gennem hele dette år opleve DR VokalEnsemblet i en ny række 
programmer i serien Før Søndagen på DR 1.

DR VokalEnsemblet vil gennem hele sæsonen 201819  kredse  
om håbet som grundtema, dels i en række a cappella kirke  
 koncerter med chefdirigent Marcus Creed i spidsen, dels i  
 koncerter med DR KoncertKoret og forskellige gæstekunstnere.

Sopran  
Christine Nonbo Andersen 
Malene Nordtorp 
Philippa Cold  
Klaudia Kidon 
Astrid Kastensson NavarroAlonso 
 
Alt  
Rikke Lender 
HannaMaria Strand 
Lone Selchau 
Linnéa Lomholt 
Tobias Nilsson 
 
Tenor  
Emil Lykke 
Adam Riis 
Rasmus Gravers Nielsen 
Palle Skovlund 
 
Bas  
Torsten Nielsen 
Jakob Soelberg Miskow   
Daniel Åberg 
Rasmus Kure Thomsen 
Johan Karlström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følg DR VokalEnsemblet på 
•   drvokalensemblet.dk 
•   facebook.com/vokalensembletDR 
 

DR VokalEnsemblet
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Meditationskoncert
Tekster

John Tavener: Sang til Athene 
Tekst fra Shakespeare og begravelsesritual 
Oversættelse: Magna Blanke 

Halleluja. 
Må sværme af engle synge dig ind i din fred. 

Halleluja. 
Husk på mig, o herre, når du kommer 
ind i dit rige. 

Halleluja. 
Giv fred, o herre, til din tjenerinde, 
som er faldet i den dybe søvn. 

Halleluja. 
Kor af helgener fandt kilden til livet 
og Paradisets dør. 

Halleluja. 
Livet er en skygge og en drøm. 

Halleluja. 
Gråd ved graven skaber sangen: Halleluja. 

Halleluja. 
Kom, nyd den belønning, de kroner, 
jeg har beredt for dig. 

John Tavener: Song for Athene 
Tekst fra Shakespeare og begravelsesritual 

Alleluia. 
May flights of angels sing thee to thy rest. 

Alleluia. 
Remember me, O Lord, when you come 
into your kingdom. 

Alleluia. 
Give rest, O Lord, to your handmaid 
who has fallen asleep. 

Alleluia. 
The Choir of Saints have found 
the wellspring of life and door of paradise. 

Alleluia. 
Life: a shadow and a dream. 

Alleluia. 
Weeping at the grave creates the song: Alleluia. 

Alleluia. 
Come, enjoy rewards and crowns I have
prepared for you. 
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Meditationskoncert
Tekster

 E- riks Ešenvalds: Stjerner 
Tekst: Sara Teasdale 
Oversættelse: Magna Blanke 

Alene i natten på en mørk bakke  
med fyrretræer, duftende og stille, rundt om mig, 
og en himmel fuld af stjerner over mit hoved, 
den er hvid, topasfarvet og tåget rød. 
Myriader med bankende hjerter af ild, 
som æoner ikke kan plage eller udmatte. 
Himlens kuppel som en stor bakke 
af myriader med bankende hjerter af ild. 
Himmel fuld af stjerner. 

Gustav Holst: Kor-hymner fra  
Rig Veda (III)
Tekst: Gustav Holst efter hellige tekster
Oversættelse: Magna Blanke 

1. Hymne til daggryet 
Hør vor hymne, o Gudinde, 
du, som er fuld af rigdom og klogskab, 
altid ung og dog fra ældgammel tid, 
trofast mod Den evige Lov. 

Du, som vækker sangfuglene, 
du, som er tegnet for Den evige,
kom nærmere til os, o du Skønne, 
i din strålende vogn. 

Bring hende jeres offer, 
bøj jer ydmygt for hende, 
istem jeres velkomstsange, 
når hun kommer i herlighed. 

 E- riks Ešenvalds: Stars 
Tekst: Sara Teasdale 

Alone in the night on a dark hill, 
with pines around me spicy and still, 
and heaven, a heaven full of stars over my head,
white and topaz and misty red. 
Myriads with beating hearts of fire, 
the aeons cannot vex or tire. 
The dome of heaven like a great hill 
and myriads with beating hearts of fire. 
Heaven full of stars. 

Gustav Holst: Choral Hymns  
from the Rig Veda (III) 
Tekst: Gustav Holst efter hellige tekster

1. Hymn to the Dawn 
Hear our hymn, O Goddess, 
rich in wealth and wisdom, 
ever young yet ancient, 
true to Law Eternal. 

Wak’ner of the songbirds, 
ensign of th’Eternal, 
draw thou near, O Fair One, 
in thy radiant chariot. 
 
Bring to her your off’ring, 
humbly bow before her, 
raise your songs of welcome, 
as she comes in splendour. 

Hans Zimmer: Time 
Værket har ingen tekst
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Meditationskoncert
Tekster

1. 
Gud, vær mig nådig
i din godhed,

2. 
udslet mine overtrædelser
i din store barmhjertighed! 

3.
Vask mig fuldstændig ren for skyld, 
rens mig for synd! 

4. 
For jeg kender mine overtrædelser,
og min synd har jeg altid for øje. 

5. 
Mod dig alene har jeg syndet, 
jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne; 
så er du retfærdig, når du anklager,
og ren, når du dømmer. 

6. 
I skyld har jeg været, fra jeg blev født,
i synd, fra min mor undfangede mig. 

7. 
Du elsker sandhed i det dunkle, 
du lærer mig visdom i det skjulte. 

8. 
Rens mig med isop for synd, 
vask mig hvidere end sne! 

9. 
Forkynd mig fryd og glæde, 
lad de knogler, du knuste, juble! 

10. 
Vend dit ansigt bort fra mine synder 
og udslet al min skyld! 

Gregorio Allegri:  
Gud, vær mig nådig
Tekst: Davids Salme 51 

(Verso 1)
Miserere mei, Deus, 
secundum magnam misericordiam tuam. 

(Verso 2)
Et secundum multitudinem miserationum tuarum:
dele iniquitatem meam.

(Verso 3) 
Amplius lava me iniquitate mea;
et a peccato meo munda me.

(Verso 4)
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco:
et peccatum meum est semper.

(Verso 5)
Tibi soli peccavi, 
et malum coram te feci:
ut justificeris in sermonibus tuis, 
et vincas cum judicaris. 

(Verso 6)
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum:
et in peccatis concepit me mater mea. 

(Verso 7) 
Ecce enim veritatem dilexisti:  
incerta et occulta sapientiæ tuæ manifestati mihi. 

(Verso 8) 
Asperges me hysopo, et mundabor:
lavabis me, et super nivem dealbabor. 

(Verso 9) 
Auditui meo dabis gaudium et lætitiam:
et exultabunt ossa humiliata.

(Verso 10) 
Averte faciam meam a peccatis mei,
et omnes iniquitates meas dele. 

Gregorio Allegri:  
Miserere mei, Deus 
Tekst: Davids Salme 51 

DR Koncerthuset 2018/19 10



Meditationskoncert
Tekster

11. 
Skab et rent hjerte i mig, Gud, 
giv mig en ny en fast ånd.

12. 
Kast mig ikke bort fra dig,
og tag ikke din hellige ånd fra mig! 

13. 
Lad mig atter frydes over din frelse,
styrk mig med en villig ånd! 

14. 
Jeg vil lære lovbrydere dine veje,
så syndere kan vende om til dig. 

15. 
Fri mig for blodskyld, Gud, min frelses Gud, 
så min tunge kan juble over din retfærdighed. 

16. 
Herre, åbn mine læber,
så min mund kan forkynde din pris. 

17. 
For du vil ikke have slagtoffer,
og bringer jeg brændoffer, 
tager du ikke imod det; 

18. 
mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd; 
et sønderbrudt og sønderknust hjerte 
afviser du ikke, Gud. 

19. 
Gør i din nåde godt mod Zion,
opbyg Jerusalems mure! 

20. 
Da vil du tage imod de rette ofre,
brændoffer og heloffer;
da skal tyre ofres på dit alter. 

(Verso 11)
Cor mundum crea in me, Deus:
et spiritum rectum innova in visceribus meis. 

(Verso 12)
Ne projicias me a facie tua: 
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

(Verso 13)
Redde mihi lætitiam salutaris tui: 
et spiritu principali confirma me. 

(Verso 14) 
Docebo iniquos vias tuas: 
et impii ad te convertentur. 

(Verso 15)
Libera me de sanguinibus, Deus, salutis meae: 
et exsultabit lingua mea justitiam tuam. 

(Verso 16)
Domine, labia mea aperies: 
et os meum annuntiabit laudem tuam. 

(Verso 17)
Quoniam si voluisses sacrificium, 
dedissem utique: 
holocaustis non delectaberis. 

(Verso 18)
Sacrificium Deo spiritus contribulatus: 
cor contritum, et humiliatum, Deus, 
non despicies. 

(Verso 19)
Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion: 
ut ædificentur muri Jerusalem. 

(Verso 20)
Tunc acceptabis sacrificium justitiae, 
oblationes, et holocausta: 
tunc imponent super altare tuum vitulos.
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Meditationskoncert
Tekster

Eric Whitacre: Lux Aurumque 
Oprindelig engelsk tekst: Edward Esch 
Latinsk oversættelse: 
Charles Anthony Silvestri 

Lux 
calida gravisque pura velut aurum 
et canunt angeli molliter 
modo natum. 

Samuel Barber: Agnus Dei 
Oprindelig: Adagio for Strings 

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

Eric Whitacre: Lys og guld 
Oprindelig engelsk tekst: Edward Esch 
Latinsk oversættelse: 
Charles Anthony Silvestri 
Dansk oversættelse: Magna Blanke 

Lys, 
varmt og tungt som rent guld, 
og englene sang blidt 
til det nyfødte barn. 

Samuel Barber: Guds Lam
Oprindelig: Adagio for strygere

Guds Lam, 
som borttager verdens synder, 
forbarm dig over os. 
Guds Lam, 
som borttager verdens synder, 
forbarm dig over os. 
Guds Lam, 
som borttager verdens synder, 
giv os fred. 

Jules Massenet: Meditation (fra Thaïs) 
Der er ingen tekst til værket, 
koret nynner eller synger blot på vokaler 
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Foto: Per Morten Abrahamsen





Oplev de særlige musikalske øjeblikke, hvor den menneskelige stemme  
går lige i hjertet. Velkommen til koncert med DR VokalEnsemblet.

 SAMMEN OM SORGEN 31. OKT ’18 Bibliotekssalen, Rundetaarn

STEMMER I NATTEN 2. og 3. NOV ’18 Bibliotekssalen, Rundetaarn

DR VOKALENSEMBLETS JULEKONCERT 16. DEC ’18 Garnisonskirken

LYS OVER EUROPA 18. JAN ’19 Trinitatis Kirke

PILGRIMME & HELGENER 21. JUN ’19 Trinitatis Kirke

Læs om hele sæsonen og køb billetter på drvokalensemblet.dk
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drkoncerthuset.dk
drvokalensemblet.dk

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


