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MAX REGER  (1874-1918) 
Nachtlied (Nattesang) 
 
 
KAROL SZYMANOWSKI (1882-1937): 
Af  ’Seks kurpiske folkesange’: 
 Nr. 5: Wyrzundzaj sie, dziwce moje (Klæd dig pænt på)  
 Nr. 6: Panie muzykancie prosim zagrać walca  
  (Spillemand, spil os en vals) 

Solister: Magdalena Kozyra, sopran, Rasmus Gravers Nielsen, tenor 
 
 
ZOLTÁN KODÁLY (1882-1967) 
Mátrai képek (Billeder fra Mátra) 

Solist: Jakob Soelberg Miskow, bas 
 
 
MAURICE RAVEL (1875-1937) 
Trois chansons (Tre sange) 
 I Nicolette 
 II Trois beaux oiseaux du Paradis  
  (Tre smukke fugle fra Paradis) 
 III Ronde (Rundesang) 

Solister: Christine Nonbo Andersen, sopran, Rikke Lender, alt,   
Emil Lykke, tenor, Torsten Nielsen, bas 
 
 
BOHUSLAV MARTINU°  (1890-1959) 
Romance z pampelišek (Løvetands-romance) 

Solister: Klaudia Kidon, sopran, Emil Lykke, tenor,  
Daniel Åberg, march-tromme 
 
 
JEAN SIBELIUS (1865-1957) 
Rakastava  
 I Missä armahani? (Hvor er min elskede?) 
 II Armahan kulku (Min elskedes vandren) 
 III Hyvää iltaa lintuseni (God aften, lille fugl) 

Solister: Hanna-Maria Strand, alt, Torsten Nielsen, bas 
 
 
GABRIEL JACKSON (f. 1962) 
Am Abend (Om aftenen) 
    
  
Koncertens varighed: ca. 1 time og 10 min 
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Af Jens Cornelius

Nachtlied
Da det trak op til krig i 1914, forventede mange europæere en hurtig afgørel-
se, der ville stoppe sprækkerne i de gamle nationer og afklare magtforhol-
det. I stedet fik man historiens hidtil værste blodbad, som fortsatte endeløst 
i fire år. Det mørke anede Max Reger, da han i 1914 skrev sin gribende 
aftensalme, Nachtlied. 

Teksten er en lutheransk salme fra 1599 og den femstemmige sats af 
Reger nærmest i Bach-stil, men de tre vers er forskellige og ekspressiviteten 
spændt kraftigt op. Salmen er en aftenbøn om beskyttelse, der beder om at 
Gud må råde, indtil vi vågner – til en ny dag eller ved siden af Vorherre. 

Max Reger

Seks kurpiske folkesange
Den polske komponist Karol Szymanowski levede indtil 1. Verdenskrig et 
omrejsende kunstnerliv, og hans forfinede værker er ofte i en internatio-
nal, senromantisk stil. Senere udviklede han en stor kærlighed til den ru-
stikke folkekultur i Polen. Den kom stærkt til udtryk, efter at Polen i1918 
fik sin fulde uafhængighed, og Szymanowski slog sig ned i Warszawa.

Musikken fra Kurpie-regionen i det nordøstlige Polen mødte han første 
gang i 1928, da en trup med folkedansere og sangere optrådte i Warszawa. 
Samme år udkom en bog med folkesange fra Kurpie, og Szymanowski 
arrangerede seks af melodierne herfra for kor. De enkle melodier, der i 
sangbogen fylder nogle få takter, bliver i hænderne på Szymanowski til 
meget udtryksfuld musik.

Sangene danner en fortælling om et ungt pars forberedelser til deres
bryllupsfest på landet. DR VokalEnsemblet synger de to sidste af sangene: 
Wyrzundzaj sie, dziwce moje (Klæd dig pænt på, min pige), hvor den unge 
pige tager afsked med sit fødehjem. I sidste sang, Panie muzykancie, prosim 
zagrać walca (Spillemand, spil os en vals), synger en flok dansende brude-
piger ved festen: ”Det er for en mand som dig, at jeg har taget mit pæneste 
tøj på.”

Karol Szymanowski

Lys over Europa
Musikken
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Billeder fra Mátra
Samtidig med at Szymanowski skrev sine korsange fra Kurpie, lavede hans 
ungarske kollega Zoltán Kodály en tilsvarende samling over sange fra den 
ungarske bjergegn Mátra. 

Kodály havde lige siden 1905 indsamlet ungarske og østeuropæiske fol-
kemelodier, som han systematisk undersøgte sammen med sin kollega 
Bartók og brugte i sine egne værker. I Billeder fra Mátra fra 1931 mødes 
den ukæmmede ungarske folklore med træk fra klassiske musiktradi-
tioner, der går helt tilbage til renæssancen. 

De fem sange danner en buket af fortællinger om landsbylivet i Mátra. Før-
ste sang er en fortælling om svinehyrden Vidrocki, der bliver tyv – og straffes 
hårdt for det. I næste sang er et ungt kærestepar uenige, om de skal rejse fra 
landsbyen og søge deres lykke. I tredje sang er den unge mand alene langt 
hjemmefra og savner sin kæreste noget så frygteligt. 

Fjerde sang er igen et møde mellem dreng og pige – flirten går, om det er 
passende for sådan en smuk ung pige at lave hårdt markarbejde. Hele 
denne ’korsymfoni’ slutter med en virtuos finale, hvor landsbyen fester. 
Kodály udformer det som et potpourri over tre folkemelodier, hvor folk 
bliver fulde og spillemændene slår sig løs på drejelire og sækkepibe.

Zoltán Kodály

I 1914 ville Ravel melde sig til den franske hær. Et faktum, der viser, hvor-
dan verdenskrigen greb Europas befolkning. For dels var Ravel socialist, 
der ønskede international forbrødring, dels var han en meget lille og 
spinkel mand. Ikke den fødte kriger på nogen måde. Ravel blev kasseret 
tre gange, fordi han var undervægtig, og først i 1916 fik han lov til at gøre 
tjeneste som chauffør ved fronten. Det var alt rigeligt. Krigsoplevelserne 
var tæt på at knuse ham på både sjæl og krop.

Trois chansons 
Maurice Ravel

Lys over Europa
Musikken
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Mens han ventede på at blive sendt til fronten, komponerede Ravel i  
1914-15 sit eneste værk for a capella kor: Trois chansons (Tre sange), der 
bag alle raffinementerne er i folkevisestil. Helt usædvanligt skrev Ravel 
også selv sangteksterne.

Nicolette er en Rødhætte-historie, hvor pigen Nicolette ikke kun skal vogte 
sig for ulven, men også for mændene. Trois beaux oiseaux du paradis (Tre 
smukke fugle fra Paradis) med sopransolo er samlingens langsomme sats, 
hvor en pige længes efter sin kæreste, der er med i krigen. De tre fugle har 
farverne blå, hvid og rød – ligesom det franske flag, Tricoloren.

Finalesangen Ronde (Rundesang) er en hurtig remse, hvor alle skovens 
farlige væsener listes op i lynhurtigt tempo: Her er både varulve, kentau-
rer, djævle og en hel del udyr, som Ravel selv har fundet på.

Lys over Europa
Musikken
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I 1923 flyttede den tjekkiske komponist Bohuslav Martinů til Paris. Han 
forblev i Frankrig indtil nazisterne i 1940 besatte landet, og året efter flyg-
tede han til USA. Sit fædreland Tjekkiet så han aldrig igen.

Hjemstavnslængslen afspejles i Løvetands-romancen fra 1955, der fortæl-
ler om en tjekkisk landsbypige, som venter på, at hendes soldaterkæreste 
vender hjem fra krigen. Værket har et stort soloparti til en sopran, og Mar-
tinů lader koret synge ordløse mellemspil, hvor sangerne med trommelyde 
laver militærrytmer, der symboliserer den unge soldat.

Handlingen er en kærlighedstragedie, for pigen har ventet i syv lange 
år. ”Vores kærlighed skulle have givet os mere end dette”, synger hun. På 
marken har hun set de gule mælkebøtter lyse med guld nok til to forlovel-
sesringe. I ringen skal sidde en dugdråbe som ædelsten. Men nu er mælke-
bøtterne blevet hvide og frøene blæst ud i verden for at lave en enkelt ring 
til ham, som er et sted derude.  

Den sørgelige sang slutter med at se historien fra soldatens side. ”Syv år var 
for længe, men jeg bærer ringen med den skinnende dugdråbe som faldt 
den morgen, hvor jeg sagde farvel til min elskede.”

Løvetands-romancen
Bohuslav Martinů
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Lys over Europa
Musikken

Rakastava 
Finland blev en selvstændig nation i 1918 i kølvandet på 1. Verdenskrig. 
Forud var gået århundreders overherredømme af Sverige og Rusland. Det 
kan være svært for os at forstå i dag, men at Sibelius i 1890’ernes spirende 
løsrivelsestid skrev klassisk musik med finske sangtekster var bestemt 
politisk ladet.

Rakastava er et værk, som betød meget for Sibelius. Teksterne er fra en 
samling finske folkedigte, Kanteletar, indsamlet af Elias Lönnroth, som 
også stod bag rekonstruktionen af Finlands folkeepos Kalevala. Med det 
finske folks tekster udgivet på tryk kunne finnerne bevise, at de var sig 
selv, og at deres kultur gik tilbage til de ældste tider. Frigørelsen var på vej.

Sibelius skrev Rakastava til en mandskorkonkurrence i Helsinki 1893, 
hvor han fik andenpræmie. Året efter lavede han en udgave for mandskor 
og strygere. I 1898 kom den udgave for blandet kor, som synges ved denne 
koncert, og i 1911 en version for strygeorkester helt uden sang, som endte 
med at blive den mest udbredte. 

Rakastava betyder ’Den elskende’, og i den første af de tre sange møder 
man en kærlighedssyg ung mand. Sangen klinger som en trist folkevise. 
I anden sang, Min elskedes vandren, lysner stemningen. Barytonerne 
synger den messende melodi, mens de andre korstemmer på magisk vis 
udsmykker med ordløse linjer. Tredje sang er en sorgfuld afskedsduet, der 
vender tilbage til temaet fra den første sang, Hvor er min elskede?.

Jean Sibelius
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Koncerten slutter med musik, der forener krigens modstandere England 
og Tyskland og forener fortid med nutid. Teksten er af den berømte  
østrigske digter Georg Trakl. Det drejer sig om hans digt Grodek fra 1913, 
der nok er hans mest kendte. 

Grodek er en by på østfronten, hvor den apotekeruddannede Georg Trakl 
gjorde tjeneste som sanitetssoldat. På lazarettet blev han øjenvidne til 
følgerne af krigens rædsler. Han skrev digtet efter at have været ladt alene 
med 90 lemlæstede soldater, der var blevet bragt tilbage fra slaget ved 
Grodek. 

Trakl fik et sammenbrud og blev indlagt på et psykiatrisk hospital. Kort tid 
senere tog han selv livet af sig, blot 27 år gammel. Grodek blev hans sidste 
digt. I 2014 blev det sat i musik af den engelske komponist Gabriel Jackson 
i anledning af 100-året for krigens udbrud. Gabriel Jackson bruger digtets 
første to ord som titel: Am Abend.

Am Abend
Gabriel Jackson

Lys over Europa
Musikken
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Eamonn Dougan
Eamonn Dougan er både sanger og dirigent. Som baryton er han 
medlem af det engelske ensemble The Sixteen, et af verdens bed-
ste kammerkor. Han fungerer også som dirigent for koret, og han 
har bl.a. stået for en serie på fem albums med polsk barokmusik. 
Han er desuden medlem af den fremragende engelske vokalgrup-
pe I Fagiolini, der specialiserer sig i renæssancemusik. 

Eamonn Dougan har grundlagt koret Britten Sinfonia Voices, 
der er tilknyttet kammerorkestret Britten Sinfonia, som han ofte 
dirigerer. Og så elsker han selv at optræde med engelske sange, 
men hans solokarriere har de seneste år måttet vige for arbejdet 
som dirigent.

Han er født i England af irske forældre, uddannet i Oxford og på 
Guildhall School of Music, hvor han siden 2008 selv har været 
gæsteprofessor i korsang. Hans speciale er Bachs korværker, 
fransk barokmusik og engelsk vokalmusik fra fortid og nutid.

Eamonn Dougan gæsteoptræder i stigende grad som dirigent for 
andre ensembler, bl.a. for det fremragende franske kor Accentus, 
og han har dirigeret flere opsætninger af Mozarts operaer i Eng-
land. 

Udover de mange indspilninger, Eamonn Dougan har lavet med 
ensemblerne The Sixteen og I Fagiolini, kan man høre ham som 
solist i Händels Messias på en indspilning dirigeret af hans egen 
lærer, Edward Higginbottom.

Fotograf: Benjamin Harte

Dirigent
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Lys over Europa
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 kredser gennem hele sæson 2018-19  
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 
Magdalena Kozyra 
Klaudia Kidon 
Astrid Kastensson Navarro-Alonso 
 
Alt  
Rikke Lender 
Hanna-Maria Strand 
Linnéa Lomholt 
Tobias Nilsson 
 
Tenor  
Emil Lykke 
Adam Riis 
Rasmus Gravers Nielsen 
Lars Pedersen 
Poul Emborg 
 
Bas  
Torsten Nielsen 
Jakob Soelberg Miskow   
Daniel Åberg 
Steffen Bruun 
Johan Karlström 
 

Følg DR VokalEnsemblet på 

drvokalensemblet.dk 
facebook.com/vokalensembletDR 

DR VokalEnsemblet
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TEK
STER
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Nyd den storslåede klang af  
DR KoncertKoret og DR SymfoniOrkestret,
når de sammen opfører en flot samling af  
kormusikkens skønneste perler med  
musikalske overraskelser – og mulighed  
for at synge med undervejs!

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk

DE SKØNNESTE KOR
6. APRIL 2019 KL. 15.00Lars kom til København fra Sønderjylland i januar 1990 og 

sang sig hurtigt ind i det daværende Radiokammerkor. Han 
fortryllede alle med sin smukke tenorstemme og sang solopartier 
både i og udenfor Radiokammerkoret. Lars har altid været en 
fantastisk nodelæser, været yderst observant under prøver og 
aldrig været bleg for at stille spørgsmål til dirigenterne, når der 
var tvivlsspørgsmål. En stor kæphest for Lars har altid – grundet 
hans sønderjyske baggrund – været den tyske udtale, hvilket han 
ikke har lagt skjul på, uanset om dirigenten var ukendt eller en 
verdensstjerne.

Lars er indbegrebet af hygge og omsorg. Ved ansættelse af 
udenlandske kollegaer har Lars udviklet sit eget ’dansk for ny-
begyndere’, hvor han lærer de nye kollegaer mange – også nyttige 
– danske ord og sætninger! Når DR VokalEnsemblet turnerer 
rundt i Danmark, er det altid Lars, der kommer rundt med kaffen 
i bussen. Fra klokken 7.00 om morgenen serverer han med en 
venlig bemærkning eller med en mere eller mindre stueren 
vittighed – alle bliver set og sørget for.

Kære Lars! Vi vil alle savne din smukke tenor, dit smittende 
humør, dit engagement for koret, din åbenhed og ærlighed – 
og de vittigheder, vi alle har hørt over 50 gange! Pøj pøj med 
dit fortsatte virke og vi glæder os til at se dig som assistent til 
fremtidige koncerter eller i salen som publikum.

Michael Emery
Kunstnerisk leder for DR VokalEnsemblet & DR KoncertKoret

Lars Pedersen
Tenor i DR VokalEnsemblet

Afsked med
Lars Pedersen
Lys over Europa
Afsked med Lars Pedersen

DR Koncerthuset 2018/19 10



TEK
STER Fotograf: Per Morten Abrahamsen

DR Koncerthuset 2018/19 14

Nyd den storslåede klang af  
DR KoncertKoret og DR SymfoniOrkestret,
når de sammen opfører en flot samling af  
kormusikkens skønneste perler med  
musikalske overraskelser – og mulighed  
for at synge med undervejs!

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk

DE SKØNNESTE KOR
6. APRIL 2019 KL. 15.00Lars kom til København fra Sønderjylland i januar 1990 og 

sang sig hurtigt ind i det daværende Radiokammerkor. Han 
fortryllede alle med sin smukke tenorstemme og sang solopartier 
både i og udenfor Radiokammerkoret. Lars har altid været en 
fantastisk nodelæser, været yderst observant under prøver og 
aldrig været bleg for at stille spørgsmål til dirigenterne, når der 
var tvivlsspørgsmål. En stor kæphest for Lars har altid – grundet 
hans sønderjyske baggrund – været den tyske udtale, hvilket han 
ikke har lagt skjul på, uanset om dirigenten var ukendt eller en 
verdensstjerne.

Lars er indbegrebet af hygge og omsorg. Ved ansættelse af 
udenlandske kollegaer har Lars udviklet sit eget ’dansk for ny-
begyndere’, hvor han lærer de nye kollegaer mange – også nyttige 
– danske ord og sætninger! Når DR VokalEnsemblet turnerer 
rundt i Danmark, er det altid Lars, der kommer rundt med kaffen 
i bussen. Fra klokken 7.00 om morgenen serverer han med en 
venlig bemærkning eller med en mere eller mindre stueren 
vittighed – alle bliver set og sørget for.

Kære Lars! Vi vil alle savne din smukke tenor, dit smittende 
humør, dit engagement for koret, din åbenhed og ærlighed – 
og de vittigheder, vi alle har hørt over 50 gange! Pøj pøj med 
dit fortsatte virke og vi glæder os til at se dig som assistent til 
fremtidige koncerter eller i salen som publikum.

Michael Emery
Kunstnerisk leder for DR VokalEnsemblet & DR KoncertKoret

Lars Pedersen
Tenor i DR VokalEnsemblet

Afsked med
Lars Pedersen

DR Koncerthuset 2018/19 11



Lys over Europa
Tekster

Max Reger: Nattesang
Tekst: Petrus Herbert
Oversættelse: Magna Blanke

Nu natten er kommet,
og vi går til hvile;
Gud styre alt til vort gavn
og efter sit behag,
så vi lægger os ned
og nyder ro under hans beskyttelse
og med hans velsignelse.

O Herre, hold borte fra os
alle urene ånder,
hold du selv nattevagt over os
og vær vor beskytter.
Beskærm både legeme og sjæl,
dæk dem med dine vinger;
send os din engel.

Lad os indslumre
med gode tanker,
lad os glade vågne
og ikke vige fra dig;
lad os i tugt og ære
prise dig
i ord og gerning.  

Max Reger: Nachtlied  
Tekst: Petrus Herbert

Die Nacht ist kommen,
drin wir ruhen sollen;
Gott wal’ts zum Frommen
nach sein’m Wohlgefallen,
dass wir uns legen
in seim G’leit und Segen,
der Ruh’ zu pflegen.

Treib, Herr, von uns fern
dir unreinen Geister,
halt die Nachtwach’ gern,
sei selbst unser Schützherr!
Schirm beid, Leib und Seel’
unter deine Flügel, 
send uns dein’ Engel. 

Lass uns einschlafen
mit guten Gedanken,
fröhlich aufwachen
und von dir nicht wanken,
lass uns mit Züchten
unser Tun und Dichten
dein’m Preis richten.
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Lys over Europa
Tekster

Karol Szymanowski: 
Seks kurpiske folkesange
Værket synges på polsk, 
oversættelse fra engelsk af 
Magna Blanke 

5. Klæd dig pænt på 
Klæd dig pænt på, min pige, 
hestene er parate ved leddet. 

Ja, du kan være sikker på, 
at jeg er klædt nydeligt på, 
og jeg har sagt farvel til mine forældre, 
så jeg er sikker på, at jeg er klædt nydeligt på. 

Forlad nu ikke dine forældre, min pige. 

6. Spillemand, spil os en vals 
Spillemand, spil os en vals, 
for vi brudepiger vil gerne danse. 
Spillemand, spil os nu en god vals. 

For vi kommer langvejs fra 
ad fjerne gader, 
og vi vil gerne danse 
for at få varmen i fødderne. 

Du skal komme, fordi jeg bad dig; 
det er for en mand som dig, 
at jeg har taget mit pæneste tøj på. 

Spillemand, spil os en vals … 
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Lys over Europa
Tekster

6  
To af mine høns er fra forrige år, tre er tre år 
gamle. 
Driv dem hjem, Juliska, jeg giver dem foder. 
Kom, gule høne, og kom, du med fjerdusken! 
Min mand er jo også hjemme, jeg lider ikke 
nød!  
Hør nu her, min pige, gid ravnen må kradse 
dig! 
Den grå høne er forsvundet, hvad gør vi nu? 
Hvis du vidste, det var mine, hvorfor gav du 
dem så foder? 
Vi gav dem foder, lille veninde, for ikke at 
miste dem.
Hvem går og henter vin? Hvorfor varer det så 
længe? 
Jeg dør af tørst! 
Piletræet har ingen torne, gæsten har ingen 
øjne. 
Hvis han havde, ville han gå hjem.
To af mine høns er fra forrige år, tre . . .
Jeg bor i Apcz, kom og besøg mig. Jeg har to 
piger, dem kan du forelske dig i. Jeg giver dig 
den, du vil have. 
Den, der bortgifter en datter, må have en blød 
dun-seng. 
Den, der bortgifter en dreng, må have vin og 
snaps. 
Du, gæst, gå ud af mit hus, eller jeg skal finde 
stokken frem! 
Jeg vender den og drejer den – 
og så skal jeg banke dine rygstykker! 
To af mine høns er fra forrige år, tre er tre år. . .    

Zoltán Kodály: 
Billeder fra Mátra
Tekst: Efter ungarske folkesange.
Værket synges på ungarsk;
dansk tekst efter tysk: Magna Blanke  

1-2
Vidrócki skulle passe herremandens hjord, 
men den flakker alene om i Mátra. 
Vidrócki tager sin kappe på og sin økse med 
sig og begiver sig afsted for at lede efter den; 
han finder hjorden og overnatter sammen 
med den i den dunkle skov. 
Da dagen gryr, går han til markedet og sælger 
hele herremandens hjord. 
Har du hørt historien om Vidrócki? Har du 
hørt, hvordan Pista Pintér slog ham ihjel? 
hvordan han slog ham med en stok og kløvede 
hans hals med øksen?  

3  
Jeg længes bort, længes bort fra dette usle sted. 
Hvis du rejser, skal du forblive tro imod mig. 
Er du trofast, vil Gud belønne dig; hvis du er 
falsk, vil Gud straffe dig.

4  
Lille fugl, lille fugl, bring mit brev 
hjem til mit elskede Ungarn. 
Og spørger de, hvem der sendte det, skal du 
sige, det er en, hvis sorg er nær ved at knuse 
hans hjerte.

5  
På engen går en solbrændt pige og en 
solbrændt dreng. 
Han siger: Hvad laver du her? 
Hun siger: Du kan jo se, jeg samler hø. 
Han: Det er ikke noget for dig, 
du skulle sidde og sy i en fin stue.
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Maurice Ravel: Tre sange 
Tekst: Maurice Ravel 
Oversættelse: Magna Blanke

I. Nicolette 
Nicolette gik 
en aftentur på engen;
hun plukkede bellis, påskeliljer og 
liljekonvaller, 
hun sprang og hoppede glad omkring, 
skottede her, der, til alle sider; 
da mødte hun en gammel sur ulv, 
den rejste børster, dens øjne skinnede; 
"Hør, Nicolette, 
kommer du ikke med til Bedstemor?" 
Nicolette mistede næsten pusten og flygtede  
efterladende sin hue og de hvide sko.  

Så mødte hun en smuk page  
med blå bukser og grå trøje; 
”Hør, Nicolette, vil du ikke have en smuk 
ven?" 
Dydigt vendte hun sig bort, langsomt,
i hjertet trist til mode.  

Så mødte hun en hvidhåret herre,
skæv, grim og tykmavet; 
"Hør, Nicolette, vil du ikke have alle disse 
penge?" 
Hurtigt fløj den søde Nicolette i hans arme; 
hun vendte aldrig tilbage til den eng. 

II. Tre smukke fugle fra 
Paradis 
Tre smukke fugle fra Paradis, 
(Min ven er draget i krig) 
tre smukke fugle fra Paradis  
er draget her forbi. 

Den første var mere blå end himlen,  
(Min ven er draget i krig)  
den anden havde farve som sne, 
den tredje var højrød.  

Maurice Ravel: Trois chansons   
Tekst: Maurice Ravel

I. Nicolette  
Nicolette, à la vesprée, 
s'allait promener au pré, 
cueillir la pâquerette, la jonquille et la 
muguet, 
toute sautillante, toute guillerette, 
lorgnant ci, là, de tous les côtés; 
rencontra vieux loup grognant, 
tout hérissé, l'oeil brillant;  
"Hé là! ma Nicolette,  
viens tu pas chez Mère Grand?" 
A perte d'haleine, s'enfuit Nicolette, 
laissant là cornette et socques blancs. 

Rencontra page joli, 
chausses bleues et pourpoint gris; 
"Hé là! ma Nicolette, veux tu pas d'un doux 
ami?" 
Sage, s'en retourna, très lentement,  
le cœur bien marri.  

Rencontra seigneur chenu, 
tors, laid, puant et ventru; 
"Hé là! ma Nicolette, veux tu pas tous ces 
écus?" 
Vite fut en ses bras, bonne Nicolette, 
jamais au pré n'est plus revenue.

II. Trois beaux oiseaux du 
Paradis 
Trois beaux oiseaux du Paradis 
(Mon ami z-il est à la guerre) 
trois beaux oiseaux du Paradis 
ont passé par ici.

Le premier était plus bleu que le ciel, 
(Mon ami z-il est à la guerre) 
le second était couleur de neige, 
le troisième rouge vermeil.  

Lys over Europa
Tekster
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"I smukke, små fugle fra Paradis,  
(Min ven er draget i krig) 
I smukke, små fugle fra Paradis,  
hvad bringer I til mig?"  

"Jeg bringer et himmelblåt blik." 
(Din ven er draget i krig)
"Og jeg vil til en smuk, snehvid pande  
skænke et kys, endnu renere."  

"Du røde fugl fra Paradis,  
(Min ven er draget i krig) 
du røde fugl fra Paradis, 
hvad bringer du til mig?" 

"Et smukt, rødt hjerte" 
(Din ven er draget i krig)
"Ak! Jeg føler, at mit hjerte må dø . . . 
tag også det med dig."  

III. Rundesang 

Gamle kvinder:    
Gå ikke ind i Ormonde-skoven,
unge piger, gå ikke ind i skoven:
Den er fuld af satyrer,
af kentaurer, ondskabsfulde troldmænd,
lygtemænd og marer,
trolde, nisser,
fauner, lygtemænd, uhyrer,
djævle, små djævle, djævleunger,
bukkefodede væsener, gnomer,
dæmoner, varulve, alfer,
dværge, forførende personer og magikere,
vampyrer, sylfer, udstødte munke,
kykloper, ånder, nisser, dværg-ånder,
åndemanere, usynlige trolde ... Åh!
Gå ikke ind i Ormonde-skoven,
gå ikke ind i skoven.  

"Beaux oiselets du Paradis,  
(Mon ami z-il est à la guerre) 
beaux oiselets du Paradis,  
qu'apportez vous par ici?" 

"J'apporte un regard couleur d'azur." 
(Ton ami z-il est à la guerre) 
"Et moi, sur beau front couleur deneige,  
un baiser dois mettre, encore plus pur." 

"Oiseau vermeil du Paradis, 
(Mon ami z-il est à la guerre) 
oiseau vermeil du Paradis, 
que portez vous ainsi?" 

"Un joli cœur tout cramoisi" 
(Ton ami z-il est à la guerre) 
"Ha! je sens mon cœur qui froidit . . .  
Emportez le aussi."

III. Ronde

Les vieilles:  
N'allez pas au bois d'Ormonde,  
jeunes filles, n'allez pas au bois: 
Il y a plein de satyres, 
de centaures, de malins sorciers, 
des farfadets et des incubes,  
des ogres, des lutins,  
des faunes, des follets, des lamies, 
diables, diablots, diablotins, 
des chèvre-pieds, des gnomes, 
des démons, des loups-garous, des elfes, 
des myrmidons, des enchanteurs et des mages, 
des stryges, des sylphes, des moines-bourus, 
des cyclopes, des djinns, gobelins, korrigans, 
nécromants, kobolds . . . Ah! 
N'állez pas au bois d'Ormonde, 
n'allez pas au bois. 

Lys over Europa
Tekster
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Lys over Europa
Tekster

Gamle mænd:
Gå ikke ind i Ormonde-skoven,
unge mænd, gå ikke ind i skoven:
Den er fuld af hun-fauner, 
af bakkantinder og onde feer; 
drenge, gå ikke ind i skoven. 
Der er hun-satyrer, troldepiger  
og hekse,
hun-kentaurer og små hun- djævle, 
vampyrer fra en heksesabbat, 
hun-lygtemænd og dæmoner, 
larver, nymfer,
hun-dværge; 
der er fuldt af dæmoner, 
dryade-nymfer, dryader, najader, bakkan-
tinder, thyader, hun-lygtemænd, lemurer, 
små gnomer, hun-dæmoner, 
medusaer, hun-trolde . . .   
gå ikke ind i Ormonde-skoven. 

Unge piger / unge mænd:
Vi går aldrig mere ind i Ormonde-skoven, 
ak, vi går aldrig mere ind i skoven. 
Der er ingen satyrer, 
ingen nymfer eller onde feer, 
ingen lygtemænd, ingen marer, 
ingen trolde, nisser, ingen hun-trolde, 
fauner, lygtemænd, uhyrer, 
djævle, små djævle, djævlebørn 
eller hun-satyrer. Nej!  

Der er ingen bukkefodede væsener, gnomer, 
dæmoner, ingen hun-fauner, nej! 
Ingen varulve, ingen alfer, dværge, 
ingen forførende personer eller magikere, 
ingen vampyrer, sylfer, udstødte munke, 
hun-kentaurer, najader, 
thyader, ingen bakkantinder, dryade-nymfer, 
dryader, hun-lygtemænd, lemurer, små 
gnomer, 
hun-dæmoner, medusaer, hun-trolde, 

Les vieux: 
N'állez pas au bois d'Ormonde, 
jeunes garçons, n'allez pas au bois: 
Il y a plein de faunesses, 
de bacchantes et de males fées, 
garçons, n'allez pas au bois. 
Des satyresses, des ogresses, 
et des babaiagas, 
des centauresses et des diablesses, 
goules sortant du sabbat, 
des farfadettes et des démones, 
des larves, des nymphes, 
des myrmidones,
il y a plein de démones, 
d'hamadryades, dryades, naiades, 
ménades, thyades,  follettes, lémures,  
gnomides, succubes, 
gorgones, gobelines . . . 
n'allez pas au bois d'Ormonde. 

Les filles / Les garçons: 
N'irons plus au bois d'Ormonde, 
hélas! plus jamais n'irons au bois. 
Il n'y a plus de satyres, 
plus de nymphes ni de males fées. 
plus de farfadets, plus d'incubes, 
plus d'ogres, de lutins, plus d'ogresses, 
de faunes, de follets, de lamies,  
diables, diablots, diablotins, 
de satyresses, non.   

De chèvre-pieds, de gnomes, 
de démons, plus de faunesses, non! 
De loups-garous, ni d'elfes, de 
myrmidons  
plus d'enchanteurs ni de mages, 
de stryges, de sylphes, de moines-
bourus, 
de centauresses, de naiades, 
de thyades, ni de ménades, 
d'hamadryades, 
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ondskabsfulde ånder, eksotiske væsener, 
skovfolk, trolde, 
dværgånder, åndemanere eller usynlige trolde 
. . .  Ak! 
Gå ikke ind i Ormonde-skoven, 
gå ikke ind i skoven. 
De taktløse gamle kvinder, 
de taktløse gamle mænd 
har skræmt dem bort. – Ak!  

succubes, gorgones, gobelines, 
de cyclopes, de djinns, de diabloteaux,  
d'éfrits, d'aegypans, de sylvains, gobelins,  
korrigans, nécromans, kobolds . . .  Ah!  
N'allez pas au bois d'Ormonde, 
n'allez pas au bois.  
Les malavisées vielles, 
les malavisés vieux 
les ont effarouchés – Ah!

Kor: 
En barsk klippe med ravne 
flyvende ovenover – 
hvor længe har jeg dog ikke 
ventet på dig her? 

Sopransolo: 
Hvor mange gange har jeg 
oplevet høsten, og hvor tit 
spredte jeg forgæves frøene omkring mig!

Ak, kæreste, hvor længe kom der 
intet gennem det åbne vindue 
undtagen måneskin! 
sølvfarvet som blade 
i aftenlyset. 
Måske det var de første strejf af 
sølv i mit hår, der lå der. 

Kor: 
Syv år er gået, syv år som et mareridt.
Er du da kejserens slave?

I går gik jeg ud for at slå græsset 
og fandt et sted uden sten og 
hård, øde klippe. 

Bohuslav Martinu° :
Løvetands-romance  
Tekst: Miloslav Bureš
Værket synges på tjekkisk;
dansk oversættelse efter engelsk: 
Magna Blanke

Kor:
Hvis du var en hurtig, grå due,
men nu er du for langt væk – 
så ville jeg ligge i skyggen af dine vinger. 

Ligge i den bløde, blå skygge 
og tænke på dine hænders stærke berøring. 
Den lykke, vi blev lovet, er tabt, 
som når frøet falder på græsset. 

Sopransolo: 
Ak, hvor har jeg ikke kigget efter det! 
Men hvor frøet faldt på jorden, 
fandt jeg blot hård, øde klippe. 

Øde og barsk, intet vokser der, 
andet end et enligt fyrretræ. 
Vores kærlighed skulle have 
gjort det bedre for os end sådan. 

Lys over Europa
Tekster
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Lys over Europa
Tekster

Nu må du finde en mere trofast mand 
at elske. 

Kor: 
Hvad siger du? Du kendte ham jo så godt! 
Hvad kan det skælvende birketræs blade 
sige til den hårde frost?

Sopransolo: 
Gid han må have så megen lykke, 
som der er blade i den grønne skov. 
Gid han må nyde et godt helbred, 
have trivsel som dette træ i skoven. 
Gid han aldrig må savne vand i brønden 
eller de sange, han sang for mig. 
Hver morgen, når jeg skærer mit brød, 
sårer det mit hjerte, som om jeg følte 
et sårs smerte fra kniv eller salt.
Han tog min kærlighed, 
dog uden medgift; 
hvad er jeg uden ham? 
Kun en eng som ingen vil høste. 

Kor: 
Syv år var for meget, og det var 
længere for ham, der pintes alene. 
Løvetand blomstrer, det er guld 
på den sorte, rige jord. 
Hvert strålende, nye hoved med 
guld nok til en smuk ring. 

Men Løvetand visner, 
der er kun grå tåge, og alt det guld 
er væk, som skulle lave en ring til mig.
 
Måtte der komme en gylden ring 
med en strålende dugdråbe som juvel, 
med blade af sølv 
på det skælvende aspetræ,  
– sagde soldaten glad, da han 
omfavnede sin elskede;

Gyldent strålede Løvetand 
på den mørke jord; så rig på guld 
at de dannede en hel ring.
Nu er guldet væk, afblomstret, 
kun en grå tåge tilbage; 
og guldet dannede en ring, 
som nu er død. 

Sopransolo: 
Der faldt en dugdråbe 
på den gyldne ring. 

Sig mig, min kære, bærer du min ring? 
Sig mig, min kære, hvorfor tror jeg på dig?
Det er jo, som om jeg havde plantet 
vind i min have. 

Kor: 
Hun sad sørgende der, 
med hovedet nedbøjet, 

Tenorsolo: 
– en hvid due kredsende ovenover.

Nej, det er ingen due, men 
hendes kærlighed, der kommer tilbage, 
igennem syv skove, hen over syv bjegtoppe.
Syv bjegtoppe har han krydset 
og syv floder; 
når en soldat kommer hjem, er det 
en glad rejse. 

Kor: 
Sig mig så, soldat, 
tænker min elskede på mig, 
glemte han mig ikke i de dage? 

Tenorer: 
Han glemte sin elskede, 
glemte alt om dit hjerte. 
Nu må du finde en mere trofast mand 
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ingen ring skabtes nogensinde
af renere guld end det, 
der er i dit hjerte, 
mere rent end den gyldne ring, 
der i syv år prydede min hånd;
der strålede en dugdråbe, 
klar som en juvel, 
ja, en kølig dugdråbe fra den morgen 
fuld af sørgmodighed, da jeg sagde 
farvel til dig, du, min elskede. 

Jean Sibelius: Rakastava
Teksten er fra Kalevala, 
en samling finske folkekvad. 
Oversættelse fra engelsk: Magna Blanke 
 

1. Hvor er min elskede?
Hvor opholder min elskede sig, 
hvor sidder hun, 
mit hjertes glæde, 
hvor vokser mit friske bær? 
Ingen lyd fra landskabet, 
intet tegn på liv i krattet, 
ingen oplysninger fra skoven, 
ingen lyd fra gøgen på bakkerne. 
Gid min elskede kom gående, 
gid bærret kom til syne, 
gid min elskede gik her, 
var svag, men vandrede; 
så ville piben få en anden lyd:
bakkerne ville svare, 
enhver lille ravnekrog tale, 
kukkuk lyde fra hver lille bakke, 
krattet ville vise tegn på liv, 
landskabet ville more sig. 

Jean Sibelius: Rakastava
Teksten er fra Kalevala, 
en samling finske folkekvad. 

1. Missä armahani?
Miss' on, kussa minun hyväni,
miss' asuvi armahani,
missä istuvi iloni,
kulla maalla marjaseni?
Ei kuulu ääntävän ahoilla,
lyövän leikkiä lehoissa,
ei kuulu saloilta soitto,
kukunta ei kunnahilta.
Oisko armas astumassa, 
marjani matelemassa,
oma kulta kulkemassa,
valkia vaeltamassa;
Toisin torveni puhuisi,
vaaran rinnat vastoaisi,
saisi salot sanelemista,
joka kumpu kukkumista,
lehot leikkiä pitäisi,
ahot ainaista iloa. 

Lys over Europa
Tekster

DR Koncerthuset 2018/19 20



Lys over Europa
Tekster

2. Min elskedes vandren
Her gik min elskede, 
her gik min stolthed og glæde, 
her spadserede min skat, 
hun var svag, men vandrede, 
her gik hun i landskabet; 
der sad hun på en klippe.
Stenen er nu meget smukkere, 
klippen bedre end de andre, 
lyngheden smukkere end to andre, 
krattet dufter bedre end fire andre, 
marsken end seks andre, 
hele skoven er mere tiltalende 
efter min elskedes gang der, 
efter at hun var der. 

2. Armahan kulku
Täst' on kulta kulkenunna,
täst' on mennyt mielitietty,
tästä armas astununna,
valkia vaeltanunna
täss' on astunut aholla
tuoss' on istunut kivellä,
kivi on paljo kirkkahampi,
paasi toistansa parempi,
kangas kahta kaunihimpi,
lehto viittä lempiämpi,
korpi kuutta kukkahampi,
koko metsä mieluisampi,
tuon on kultani kulusta,
armahani astunnasta. 

3. God aften, lille fugl
God aften lille fugl, 
god aften, lille fugl, 
god aften, min lille skat! 
Dans, dans, lille fugl, 
dans, dans, min elskede,
dans, dans, min lille skat!
Stands, lille fugl, 
stands, min elskede, 
stands, min lille skat! 
Ræk mig din hånd, lille fugl, 
ræk mig din hånd, min elskede, 
ræk mig din hånd, min lille skat!
Læg din arm om min hals, lille fugl, 
din arm om min hals, min elskede, 
omfavn mig, min egen elskede, 
omfavn mig, min lille skat! 
Byd mig dine læber, lille fugl, 
byd mig dine læber, min egen elskede, 
omfavn mig, lille fugl, 
omfavn mig, min lille skat!
Farvel, lille fugl, 
farvel, min elskede, 
farvel, lille fugl, 
farvel, lille skat! 
Hvor er min elskede?

3. Hyvää iltaa lintuseni
Hyväa iltaa lintuseni,
hyvää iltaa lintuseni,
hyvää iltaa nyt minun oma armahani!
Tanssi, tanssi lintuseni,
tanssi, tanssi kultaseni,
tanssi, tanssi nyt minun oma armahani!
Seiso, seiso lintuseni,
seiso, seiso kultaseni,
seiso, seiso nyt minun oma armahani!
Anna kättä lintuseni,
anna kättä kultaseni,
anna kättä nyt minun oma armahani! 
Käsi kaulaan lintuseni,
käsi kaulaan kultaseni,
halausta kultaseni,
halausta nyt minun oma armahani!
Suuta, suuta lintuseni,
suuta, suuta kultaseni,
halausta lintuseni,
halausta nyt minun oma armahani!
Jää hyvästi lintuseni,
jää hyvästi kultaseni,
jää hyvästi lintuseni,
jää hyvästi nyt minun oma armahani! 
Misää armahani? 

DR Koncerthuset 2018/19 21



Gabriel Jackson: Am Abend 
Tekst: Georg Trakl
Oversættelse: Magna Blanke 

Om aftenen lyder fra de efterårsagtige skove 
klange af dødelige våben; 
solen drager mørkere 
hen over de gyldne vange og de blå søer.  
Natten omgiver døende krigere 
og de vilde klager fra deres munde. 
Dog samles stille på engen nogle røde skyer, 
hvori der bor en vred gud; 
skyerne udspyr blod og en kulde fra månen. 
Alting ender i sort undergang. 
Under nattens gyldne kviste og 
stjernerne
svajer en søsters skygge 
gennem den tavse lund 
for at hilse heltenes ånder, 
de blødende hoveder.  
Og sagte lyder i sivene efterårets matte 
fløjtetoner. 
O, stolte sorg! Dine gamle altre, 
åndens varme flamme, 
nærer i dag en mægtig smerte: 
de ufødte efterkommere.  

Gabriel Jackson: Am Abend 
Tekst: Georg Trakl   

Am Abend tönen die herbstlichen Wälder 
von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen 
und blauen Seen, darüber die Sonne 
düstrer hinrollt, umfängt die Nacht 
sterbende Krieger, die wilde Klage 
ihrer zerbrochenen Münder. 
Doch stille sammelt im Weidengrund 
rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt 
das vergossne Blut sich, mondne Kühle; 
alle Straß en münden in schwarze Verwesung. 
Unter goldnem Gezweig der Nacht und 
Sternen 
es schwankt der Schwester Schatten
durch den schweigenden Hain, 
zu grüssen die Geister der Helden, 
die blutenden Häupter; 
und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten 
des Herbstes. 
O stolzere Trauer! ihr ehernen Altäre, 
die heiß e Flamme des Geistes nährt heute 
ein gewaltiger Schmerz, 
die ungebornen Enkel. 

Lys over Europa
Tekster
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Stemmer i natten
Tekster
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Oplev de særlige musikalske øjeblikke, hvor den menneskelige stemme  
går lige i hjertet. Velkommen til koncert med DR VokalEnsemblet.

FANTASTISKE STEMMER 22. FEB  ’19  Trinitatis Kirke 

PILGRIMME & HELGENER 21. JUN  ’19  Trinitatis Kirke 

MEDITATIONSKONCERT  10. OKT ’19  Roskilde Domkirke  
 11. OKT ’19  Aarhus Domkirke  
 12. OKT ’19  Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke 

Læs om hele sæsonen og køb billetter på drvokalensemblet.dk



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


