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ROBERT LUCAS PEARSALL (1795-1856) 
Lay a Garland  

* Et kort øjeblik når jeg vågner    
  
HENRY PURCELL (1659-95) 
Music for a while, arr. Gunnar Erikson 
Solist: Christine Nonbo, sopran 
 
 
NICCOLÒ PAGANINI (1782-1840) 
Romanza (af Grand Sonata)  

* Jeg har sat mig her ved det bageste bord 
   
JAMES MACMILLAN (f. 1959) 
The Gallant Weaver  
Solister: Klaudia Kidon, Christine Nonbo Andersen,  
Malene Nordtorp, sopran 
 
 
LEO BROUWER (f. 1939)  
Un Día de Noviembre  

* På en kirkegård så jeg sten
 

 
 
INGVAR LIDHOLM (1921-2017) 
Grekisk Gravrelief  
 
 
TRAD. SVENSK, arr. Jonathan Rathbone  
Vem kan segla  

* Hvert år på den dato 
  
AXEL BORUP-JØRGENSEN (1924-2012) 
Floating Islands, opus 169/4  
 
 
JESPER KOCH (f. 1967) 
Imellem to blikke  

* Den sommer, vi skiftedes til at våge ved din sygeseng  
 
HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959) 
Etude nr. 11  
 
 
RICHARD RODNEY BENNETT (1934-2012) 
A Good-Night  

Koncertens varighed: ca. 1 time og 10 min.  
= oplæsning * 

I Bibliotekssalen står der  
to minde træer. Du er 
velkommen til at skrive 
navnet på den eller dem, 
du gerne vil mindes, på en 
papirlap og hænge den på  
en gren.  
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Velkomst

”Music for a while shall all your cares beguile…” Sådan begynder Henry 
Purcells på én gang melankolske og fortrøstningsfulde baroksang, som 
samtidig udtrykker idéen bag denne allehelgensaften her i Rundetaarn. 

Musikken, sangen og poesien kan noget særligt, når det kommer til at 
lindre og forløse. Hvis vi bærer på en sorg eller bare en bekymring, kan 
musikken få os til at glemme og slippe kvalerne for en stund. På den anden 
side kan musikken og poesien også netop bringe os tættere på smerten – 
og på den måde hjælpe os til at rumme den.

Musikken og ordene, vi skal høre i aften, har det til fælles, at de kredser om 
afskeden, døden, tabet og erindringen om det, vi har mistet. Fra Purcells 
løfte om musikkens trøst og forløsning til Lidholms barske tonemalerier, 
Jesper Kochs refleksioner over mindernes kraft og Richard Rodney 
 Bennetts skildring af døden som en tryg og fredfyldt hvile.

Vi er særligt glade for, at vi i aften har digteren Søren Ulrik Thomsen med 
os her i Rundetaarn. Hans særlige evne til at indfange sjælelige tilstande 
gør ham til en af vor tids største digtere, og med sin samling Rystet Spejl 
sætter han ord på forfaldet, døden og forgængeligheden på mesterlig vis. 
Samtidig har vi inviteret den unge P2-prisvinder Niklas Johansen til at 
spille en lille håndfuld stemningsfulde solostykker for at give plads og 
ånderum mellem de musikalske og poetiske billeder.

Aftenens koncert sendes direkte på P2 og er samtidig del af et større tema om 
sorg, som DR i denne uge kører på tværs af kanaler – fra dokumentaren Du er 
stadig hos mig på DR K til P2’s podcast-serie Men du er her stadig og en række 
andre indslag og programmer. Indsatsen er støttet af Trygfonden og er blevet 
til i samarbejde med bl.a. Det Nationale Sorgcenter og foreningen Liv og Død.

Hvis vi er sammen om sorgen, gør det en smule mindre ondt at miste. Og vi 
håber, at vi med denne allehelgenskoncert kan give inspiration til at lade 
musikken og poesien vise vej gennem smerten og savnet. 
 

Kim Bohr
Chef for DR Kor & Orkestre 
og DR Koncerthuset

Sammen om sorgen
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Dirigent

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 
indspillet 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.

• Marcus Creed

• Britisk dirigent, født 1951 

 i Eastbourne, Sussex

• Chefdirigent for  

 DR VokalEnsemblet siden 2014

• Er desuden chefdirigent for 

 SWR Vokalensemble Stuttgart

Fotograf: Agnete Schlichtkrull

Marcus Creed
Chefdirigent
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Medvirkende
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Niklas Johansen (f. 1989) begyndte at spille guitar som 9-årig og 
blev optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 
København, da han var 19. Siden da har karrieren taget fart, og 
Niklas, som i dag studerer i solistklassen hos Jesper Sivebæk, har 
vundet en lang række guitarkonkurrencer både i Danmark og i 
udlandet. Op til tre konkurrencesejre om året er det blevet til i de 
seneste år! 

Niklas Johansen er en alsidig musiker, som blandt andet har en 
stor kærlighed til ny dansk musik. Sidste år udkom hans første 
 soloalbum Debut, og i den kommende tid venter både videre 
studier og flere internationale konkurrencer og guitarfestivaler.

Fotograf: Mathias Eimer

Niklas Johansen
Guitar

Søren Ulrik Thomsen (f. 1956) er digter og essayist. Han 
 debuterede i 1981 med digtsamlingen City Slang og har siden 
udsendt en række digt- og essaysamlinger. Seneste udgivelser  
er Samlede Thomsen (2014) og En hårnål klemt inde bag  
panelet (2016). Søren Ulrik Thomsen er medlem af Det  
Danske Akademi.

Ved koncerten læser Søren Ulrik Thomsen uddrag af 
digtsamling erne Hjemfalden (1991) og Rystet spejl (2011). 

Fotograf: Robin Skjoldborg

Søren Ulrik Thomsen
Fortæller
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DR VokalEnsemblet

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.

Flere af DR VokalEnsemblets 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. 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 2018-19  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 
Klaudia Kidon 
Astrid Kastensson Navarro-Alonso 
Camilla Toldi Bugge 
 
Alt  
Rikke Lender 
Hanna-Maria Strand 
Linnéa Lomholt 
Tobias Nilsson 
 
Tenor  
Emil Lykke 
Adam Riis 
Rasmus Gravers Nielsen 
Poul Emborg 
 
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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Tekster

Robert Lucas Pearsall: 
Læg en krans
Tekst: Francis Beaumont, John Fletcher 
Oversættelse: Magna Blanke  

Læg en krans af mørkt takstræ   
på hendes båre.  
Piger, I skal bære grene af piletræ 
og sige, at hun døde som trofast. 
Hendes kærlighed var falsk, men hun stod fast;
gode jord, lig let  
på hendes begravede legeme.  

Robert Lucas Pearsall: 
Lay a Garland
Tekst: Francis Beaumont, John Fletcher

Lay a garland on her hearse 
of dismal yew. 
Maidens, willow branches wear,  
say she died true.  
Her love was false, but she was firm 
Upon her buried body lie 
lightly, thou gentle earth.  

Henry Purcell: 
Lidt musik 
Text: John Dryden and Nathaniel Lee 
Oversættelse: Magna Blanke 

Lidt musik 
vil fordrive alle dine bekymringer: 
Du undrer dig over, hvordan din smerte svandt, 
og hån accepteret, 
indtil Alecto fri og død 
fra deres bindinger, 
beder slangerne fjerne sig fra deres hoveder 
og fra deres hænder.  
 

Henry Purcell: 
Music for a while 
Tekst: John Dryden and Nathaniel Lee 

Music for a while 
Shall all your cares beguile: 
Wond’ring how your pains were eas’d 
And disdaining to be pleas’d 
Till Alecto free and dead 
From their eternal bands, 
Tell the snakes drop from their head, 
And the whip from out their hands.
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Tekster

James MacMillan: 
Den galante væver
Tekst: Robert Burns
Oversættelse: Magna Blanke

Hvor en vogn bevæger sig larmende mod havet 
blandt mange blomster og spredte træer, 
der bor en fyr, en fyr for mig, 
han er en galant væver. 
Åh, jeg havde friere, otte eller ni, 
de gav mig ringe og fine bånd; 
og jeg frygtede, at mit hjerte ville komme i tvivl, 
så jeg gav det til væveren. 

Min far underskrev aftalen 
til fyren, som havde jorden; 
men foruden mit hjerte ville jeg give min hånd 
og vie det til væveren. 
Mens fugle nyder det i bladrige bure,  
fordi bier frydes ved åbne blomster.  
mens kornet gror i sommerregn, 
vil jeg elske min galante væver.  

James MacMillan: 
The Gallant Weaver 
Tekst: Robert Burns

Where Cart rins rowin’ to the sea, 
By mony a flow’r and spreading tree, 
There lives a lad, the lad for me, 
He is a gallant weaver. 
Oh, I had wooers aught or nine, 
They gied me rings and ribbons fine; 
And I was fear’d my heart would tine, 
And I gied it to the weaver.  
 
My daddie sign’d my tocher-band, 
To gi’e the lad that has the land; 
But to my heart I’ll add my hand, 
And gi’e it to the weaver. 
While birds rejoice in leafy bowers: 
While bees delight in op’ning flowers; 
While corn grows green in summer showers, 
I’ll love my gallant weaver. 
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Tekster

Ingvar Lidholm: 
Græsk gravrelief 
Tekst: Kjell Espmark 
Oversættelse: Magna Blanke  

Den ene vil snart gå fortabt i stenen,  
den anden skal blive der i halvden af sit liv. 
Vanskeligt at se, hvor de to skikkelser 
skal kunne skilles ad.  
Den enes hånd er jo en del af den andens hofte, 
den andens bøjede hoved en del af 
den andens rystende skulder. 
Dette øjeblik må være 
ikke blot den døendes afsked 
fra det liv, som skinner i stenen,   
og den levendes råb efter den del, som dør, 
men også en afsked med den andens sind  
og den andens bevægede erindring, 
fra det lånte øje man så igennem, 
og det liv den anden levede i én. 
Den, som netop er død, 
lever i et tidløst øjeblik 
under et bølgende løvhang af sten
for at trøste den, som bliver tilbage.  

Ingvar Lidholm: 
Grekisk Gravrelief 
Tekst: Kjell Espmark 

Den ena ska just gå förlorad i stenen 
Den andra ska stanna i sitt halva liv. 
Svårt att se var de två gestalterna 
ska kunne skiljas åt.  
Den enas hand är ju en del av den andras höft, 
den enas böjda huvud ett stycke 
av den andras skakande skuldra. 
Denna stund måste vara 
inte bara den döendes avsked 
från det liv som gnistrar i stenen  
och den levandes rop efter delen som dör 
utan också ett avsked från den andras sinnen 
och den andras ilande minnen, 
från det lånade öga man såg igennem 
och det liv den andra levt i en.   
Den som just har dött 
dröjer ett tidlöst ögonblick 
under ett bölgende lövverk av sten 
för att trösta den som blir kvar. 

Jonathan Rathbone: 
Hvem kan sejle  
Svensk traditionel sang 
Oversættelse: Magna Blanke 

Hvem kan sejle uden vind?  
Hvem kan ro uden årer? 
Hvem kan skilles fra vennen sin 
uden at briste i tårer? 

Jeg kan sejle uden vind. 
Jeg kan ro uden årer, 
men ikke skilles fra vennen min 
uden at briste i tårer. 

Jonathan Rathbone: 
Vem kan segla  
Svensk traditionel sang
 

Vem kan segla förutan vind?
Vem kan ro utan åror?
Vem kan skiljas från vännen sin
utan att fälla tårar?
 
Jag kan segla förutan vind.
Jag kan ro utan åror,
men ej skiljas från vännen min
utan att fälla tårar. 
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Tekster

IV Vild erindring 
Vild erindring som en tidsels violette ild 
der svæver op mod himmel falder sammen 
visner dig en dag går i et med jorden. 

V Og 
Og du kiggede op imod den uhyggelige måne 
som du sagde, det var som om kiggede igen. 

VI Over 
Over høstgul eng hænger den vilde måne 
Punktum 

Jesper Koch: 
Imellem to blikke 
Digte: Frank Kjørup 

I Verden hvor den gynger 
Verden hvor den gynger når du går 
og stjernenatten med de spidse fingre 
masserer dit hoved, det runde (og bløde) i bund. 

II Og natten tager notater 
Og natten ta’r notater til din dag i morgen,  
se den blindskrift hvor den blinker 
og vifter alle himlens ord 
fra side til side i dit hår. 
Og ved du hvad, det elsker (jeg dig for).  

III Under aftenens loft 
Under aftenens loft skinnede den, 
månen, nærmest helt vindstille   
(som et øjenlåg imellem to blikke). 

Richard Rodney Bennett: 
Godnat  
Tekst: Francis Quarles  
Oversættelse: Magna Blanke 

Luk nu dine øjne og hvil i fred; 
din sjæl er sikker nok, dit legeme i sikkerhed;  
han, der elsker dig, han, som skærmer 
og beskytter dig, han slumrer og sover aldrig. 

Kun en smilende samvittighed i et sovende bryst 
har fred, har ro; 
musikken og kongers munterhed 
er kun disharmoni, når musikken spiller; 
så luk dine øjne og hvil i fred; 
ingen søvn er så sød som din, ingen hvile så sikker. 

Richard Rodney Bennett: 
A Good-Night 
Tekst: Francis Quarles   

Close now thine eyes and rest secure;  
Thy soul is safe enough, thy body sure;  
He that loves thee, He that keeps  
And guards thee, never slumbers, never sleeps. 
 
The smiling conscience in a sleeping breast  
Has only peace, has only rest;  
The music and the mirth of kings  
Are all but very discords, when she sings;  
Then close thine eyes and rest secure;  
No sleep so sweet as thine, no rest so sure. 
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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


