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Johann Sebastian Bach (1685-1750): Der Geist hilft unser Schwachheit auf
•

Anton Bruckner (1824-1896): Virga Jesse floruit

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-94): Agnus Dei (fra Missa Confitebor tibi, Domine) 
•

Charles Villiers Stanford (1852-1924): Tre motetter, opus 38
I – Justorum animae
II – Beati quorum via

III – Coelos ascendit hodie
•

Olivier Messiaen (1908-1992): O sacrum convivium

Eric Whitacre (født 1970): Lux Nova
•

James MacMillan (født 1959): The Gallant Weaver
(solister: Klaudia Kidon, Christine Nonbo Andersen, Malene Nordtorp, sopran)

Robert Lucas Pearsall (1795-1856): Lay a Garland
•

Felix Mendelssohn (1809-47): Abschied vom Walde, opus 59/3

Niels W. Gade (1817-1890): Morgensang af Elverskud
•

Rued Langgaard (1893-1952): Lokkende Toner 

Claude Debussy (1862-1918): Trois Chansons de Charles d’Orléans
I – Dieu! qu’il la fait bon regarder!

II – Quand j’ay ouy le tabourin
(solist: Rikke Lender, alt)

III – Yver, vous n’estes qu’un villain
(solister: Malene Nordtorp, sopran; Linneá Lomholt, alt;

Rasmus Gravers Nielsen, tenor;  Jakob Soelberg Miskow, bas)

           i alt ca. 1 time og 15 min.

Program
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Marcus Creed & 
DR VokalEnsemblet

Siden 2014 har Marcus Creed 
(f. 1951) været chefdirigent for 
DR VokalEnsemblet. Han er rundet 
af den hæderkronede, engelske 
kortradition og tilhører den euro-
pæiske elite af kordirigenter. 

Siden 1977 har han boet i Tyskland, 
hvor han har arbejdet ved Deutsche 
Oper Berlin, været kunstnerisk leder 
for RIAS Kammerchor Berlin og fra 
1998-2016 professor i direktion ved 
Hochschule für Musik i Köln. Siden 
2003 har han været leder for SWR 
Vokalensemble – Sydvesttysklands 
svar på DR VokalEnsemblet. Han er 
ekspert i både tidlig og ny musik og 
samarbejder tæt med barokensembler 
som Akademie für Alte Musik Berlin og 
Freiburger Barockorchester. 

”Jeg søger den højest mulige fuldkom-
menhed 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.

DR VokalEnsemblet er DR’s profes-
sionelle kammerkor, der består af 18 
klassiske sangere, som alle kan optræ-
de solistisk. Repertoiret spænder fra 
middelaldermusik over barok og 
romantik til danske sange og helt ny-
skrevne værker. Både store danske og 
europæiske komponister har skrevet 
musik specielt til DR VokalEnsemblet, 
som er internationalt anerkendt for sin 
rene, nordiske klang.

Flere af ensemblets cd’er har modtaget 
internationale priser og udmærkelser, 
bl.a. den prestigefyldte franske kritiker-
pris Diapason d’Or de l’Année. Senest 
har koret udgivet cd’en Årstiderne – 28 
danske sange.

En af DR VokalEnsemblets vigtige op-
gaver er at bringe den levende kor-
musik ud i alle dele af Danmark. Det 
sker hver sæson ved koncerter i små og 
store danske kirker, ved workshops og 
koncerter med lokale amatørkor. På TV 
optræder koret bl.a. i Dagens sang og 
Før søndagen.
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Denne koncert med DR VokalEnsemblet 
giver et vue over den europæiske 
kormusik gennem 500 år. Først nogle 
motetter til kirkebrug. Bachs motetter 
er absolut et højdepunkt i genren. Det 
gælder både deres kompleksitet, deres 
størrelse og deres kunstneriske format. 

Der Geist hilft unser Schwachheit 
auf (Ånden kommer os til hjælp i vor 
skrøbelighed) er for dobbeltkor, dvs. 
med sangerne opdelt i to grupper à fire 
stemmer. Det giver næsten endeløse 
muligheder til Bach. Til gengæld er 
motetten uhyre krævende at synge, 
især hvis man vælger at synge den 
uden støtteinstrumenter – hvad Bach 
formodentlig selv gjorde.

Der Geist hilft unser Schwachheit auf 
blev skrevet i 1729 til begravelsen af 
Johann Heinrich Ernesti, der var rektor 
ved Thomasskolen i Leipzig. Han havde 
selv valgt, at der ved hans begravelse 
skulle læses fra Paulus’ Brev til Romerne, 
og det er linjer fra den tekst, Bach 
bruger i motetten. 

Motetten begynder med en svimlende 
virtuos hoveddel, hvor de to kor svarer 
hinanden med kanon- og ekkovirknin-
ger i hurtigt tempo. Mellemdelen er en 
roligere fuga for fire stemmer, hvor de 
to kor er slået sammen. Bach afslutter 
motetten i helt enkel stil med et vers 
fra Luthers salme Komm, Heiliger Geist, 
Herre Gott.

Fantastiske stemmer 

Næst på programmet er latinsk kirke-
musik. Anton Bruckner fra Østrig var 
en særdeles from katolik, og han skrev 
motetter hele sit liv – den første som 11-
årig, den sidste da han var tæt på de 70. 

Virga Jesse floruit er fra 1885. Teksten 
betyder ’Esajas gren blomstrer’, 
dvs. at Jesus er den nyudsprungne 
blomst på et gammelt stamtræ. 
Motetten er firstemmig og minder 
om en miniudgave af en af Bruckners 

symfonier: Fraserne stræber mod 
himlen, stemmerne spænder fra 
den dybe grund til det højeste, og 
dramatiske generalpauser undervejs 
sørger for, at musikkens budskab bliver 
hængende i luften. Motetten slutter 
med et halleluja.

Forbilledet for katolsk kirkemusik har 
i mere end 400 år været Palestrina, 
den italienske renæssancekomponist 
i Peterskirken, der med sin strengt 

Johann Sebastian Bach: 
Der Geist hilft unser Schwachheit auf

Anton Bruckner: Virga Jesse floruit 
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Agnus Dei 
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gennemførte stil satte en målestok for 
perfekt satsteknik. Dogmatisk, men 
ufattelig elegant og smukt. Efterlignet, 
studeret og beundret af komponister 
lige siden.

Et godt eksempel er Agnus Dei fra hans 
messe Missa Confitebor tibi, Domine fra 

1577. Palestrina skrev ca. 100 messer, 
men kun ganske få er som denne for 
dobbeltkor. I Det sixtinske kapel havde 
Palestrina ikke selv mulighed for at 
opføre musik for dobbeltkor, så han 
har nok haft en videre udbredelse i 
tankerne. Få år senere blev messen da 
også udgivet på tryk.

Charles Villiers Stanford: Tre motetter, opus 38

Charles Villiers Stanford var en vigtig 
mand i britisk musikliv i slutningen af 
1800-tallet. Som professor i komposi-
tion ved både Cambridge Universitet 
og grundlægger af Londons Royal 
College of Music havde han stor 
indflydelse.

Stanford kom fra Irland, var musikalsk 
vidunderbarn og havde debutkoncert 
som pianist, da han var syv år. Som 
teenager flyttede han til Cambridge, 
og senere studerede han i Leipzig hos 
Carl Reinecke – en dybt reaktionær 
klassicist, der dog lærte Stanford et 
stort teknisk mesterskab. 

Stilistisk udviklede Stanford sig siden-
hen, og i hans Tre motetter mødes et 
romantisk sprog med den klassiske arv. 

Stanford skrev dem over en årrække 
omkring 1890 til koret ved Trinity 
College i Cambridge. De smukke, 
melodiske motetter med latinsk tekst er 
noget af hans mest opførte musik i dag.

Justorum animae har tekst fra den 
apokryfe Visdommens bog. Teksten om 
de retfærdige sjæles evige fred er i tre 
dele, hvor uroen i midterdelen dysses 
ned til sidst. Beati quorum via (Lykkelig 
den som vandrer efter Herrens lov), 
er en seksstemmig og meget klassisk 
udsættelse af Davidssalme 119, 1. 
Sidste motet, Coelos ascendit hodie, 
har tekst fra en himmelfartshymne fra 
1100-tallet. Stanford udsætter den for 
dobbeltkor og lader det ekstatiske 
halleluja-budskab stige til tops i de 
afsluttende takter.

0
6



VokalEnsemblet udgav i 2015 et album 
med Messiaens korværker, der er blevet 
rost til skyerne af den internationale 
musikkritik. Fra Messiaens store kor-
repertoire får vi et tidligt værk, motet-
ten O sacrum convivium. Det er musik 
til nadveren, det ”hellige gæstebud”, 
som det kaldes her i teksten af 1200-tals 
filosoffen Thomas Aquinas. 

Messiaen fordybede sig i den katolske 
tro hele livet og arbejdede i mere end 
60 år som organist i en parisisk kirke. 
Men blandt hans mange korværker 
er O sacrum convivium faktisk det 
eneste stykke, der er skrevet til en 
liturgisk tekst, altså til ord, der indgår i 
gudstjenesten. Selv om det er et tidligt 
stykke, er det typisk for hans unikke 
kunst, hvor den statiske skønhed og 
uvirkelige klangverden giver indtryk af 
en hinsides verden.

Olivier Messiaen: O sacrum convivium

Eric Whitacre: Lux Nova
James MacMillan: The Gallant Weaver
Robert Lucas Pearsall: Lay a Garland 

I år 2000 skrev den amerikanske kor-
komponist og dirigent Eric Whitacre 
et stykke, der er blevet et af vor tids 
mest succesfulde korværker: Lux 
Aurumque (Lys og guld). Nogle år efter 
genbrugte og bearbejdede han satsen 
i musicalen Paradise Lost – og senere 
gen-bearbejdede han så Lux Aurumque 
til den version, DR VokalEnsemblet 
opfører i dag: Lux Nova (2014). 
Whitacre kan ikke bestemme sig for, 
hvilken version han foretrækker – og 
værket lever derfor i begge versioner.

Det er egentlig julemusik, fordi teksten 
handler om det nyfødte Jesusbarn. 
Whitacre knytter sig meget tæt til 
teksten, når han baserer stykket på 

udvidede akkorder, som ”kan skinne og 
lyse, hvis de synges rent og omhygge-
ligt balanceret”, som han selv siger det.

Teksten er et kort digt af Edward Esch, 
skrevet på engelsk, og på Whitacres 
opfordring oversat til latin. Men endnu 
har ingen fundet ud af, hvem denne 
Edward Esch er – nogen mistænker, 
at det kan være Whitacre selv, der 
gemmer sig bag et pseudonym!

Den skotske komponist James 
MacMillan er ingen mimose, tværtimod 
en markant stemme i britisk kulturliv. 
Han er katolik og har skrevet mængder 
af korværker til latinske tekster. En 
anden kernesag for MacMillan er den 
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skotske kultur. Hans korsang The 
Gallant Weaver har tekst af den skotske 
1800-tals digter Robert Burns og musik-
ken har stærkt præg af skotsk folkesang.

I den utroligt smukke ottestemmige sats 
synger sopranerne med en udsøgt ekko-
virkning melodien, som er en kærlig-
hedserklæring til en vis ’galant væver’. 
Efter sigende havde Robert Burns i sin 
ungdom en rival, der var væver og 
bedre stillet end ham selv – men det 
blev altså Burns, der fik pigen til sidst. 
Digtet er skrevet som en refleksion over 
de kærligheds-bekymringer, der senere 
endte lykkeligt.

Koncertens sidste sang med rødder i 
engelsk poesi er Lay a Garland (Læg 

en krans), skrevet i 1840. Det er en 
klassiker i engelsk kormusik, skrevet 
til en 400 år gammel renæssancetekst 
fra skuespillet The Maid’s Tragedy af 
Francis Beaumont. I digtet begræder 
en kvinde sin skæbne, fordi hendes 
elskede tvinges til at indgå ægteskab til 
anden side. Nu kan hun kun tænke på 
sin egen død og beder om, at man vil 
lægge en krans på hendes ligvogn.

Lay a Garland er skrevet af Robert Lucas 
Pearsall, en engelsk intellektuel, der 
blandt sine mange interesser var meget 
fordybet i renæssancen. Det kan man 
høre i denne ottestemmige motet, der 
er skrevet i en opdateret – og meget 
bedårende – renæssancestil.

Felix Mendelssohn: Abschied vom Walde
Niels W. Gade: Morgensang af Elverskud 
Rued Langgaard: Lokkende toner 

Tre komponister, der hænger sammen 
på trods af generationsforskellene, er 
Mendelssohn, Niels W. Gade og Rued 
Langgaard. Langgaards store forbillede 
var Gade, hvis store forbillede var 
Mendelssohn! På trods af dette ’slægts-
træ’ har de unægteligt hver sin stil.

I Abschied vom Walde (Afsked med 
skoven) er skoven et symbol på natu-
rens vælde og skønhed, men også 
et symbol på det uforståelige og 
underbevidste. Her kan man både 

hente energi og rense sin sjæl. Digtet 
af Joseph von Eichendorff fortæller 
om en vandrer, der forlader skoven og 
tager tilbage til byen med ny styrke og 
klarhed.

Det var Mendelssohn der spottede 
den unge danske Niels W. Gade og 
uropførte hans Symfoni nr. 1 for det 
kræsne publikum i Leipzig. Snart 
var Gade den nærmeste afløser for 
Mendelssohn, og hvad han lærte af sin 
mester, holdt han fast i hele livet.
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I korværket Elverskud indlægger Gade 
en højtidelig morgensang til de vel-
kendte ord fra Ingemanns salme I østen 
stiger solen op. Gade bruger ikke 
Weyses salmemelodi, men skriver et 
nyt og selvstændigt korstykke for fire 
stemmer. En hymne til morgensolen, 
der oplyser verden og giver os et glimt 
af Paradis.

For Rued Langgaard var Gades tid i 
midten af 1800-tallet en idealverden, 
hvor alt var i balance. Langgaard levede 
selv i første halvdel af 1900-tallet, en 
meget urolig tid. Splittelse præger 

Langgaards livsværk, men i et kor-
stykke som Lokkende toner fra 1916 
opretholder han en magisk balance 
mellem fantasi og virkelighed.

Lokkende toner er komponeret til et 
norsk digt af Welhaven. Det handler 
om en vandringsmand, der lokkes ind 
i skoven af en fugl. Derinde oplever 
han magiske syn, men når aldrig helt 
frem til målet, fuglens rede. Den for-
bliver uopnåelig – som længslen om 
kærlighed, der klinger i fuglens sang, 
”Tirilil Tove”.

Claude Debussy: 
Trois Chansons de Charles d’Orléans

Debussys eneste værk for a cappella-
kor er disse tre sange til tekster af 
1400-tals digteren Charles d’Orléans. 
De blev ikke oprindelig skrevet som et 
sæt: Sang nr. 1 og 3 er fra 1898, mens 
nr. 2 er fra 1908. I musikken blander 
Debussy en renfærdig renæssancestil 
med sin egen avancerede harmonik.

Sangene varer bare fem minutter i alt. 
Det begynder med en kærligheds-
serenade til en smuk kvinde. I anden 
sang synger en alt om majfesten, der 
annonceres af en tamburin – et instru-
ment, hvis dansende rytmer imiteres 
ordløst af de andre korstemmer. Sidste 
sang prøver at skræmme den ’onde 
vinter’ bort med hurtige rytmer og 
energisk flerstemmighed.
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Johann Sebastian Bach:
Der Geist hilft unsrer 
Schwachheit auf 

Der Geist hilft 
unsrer Schwachheit auf, 
denn wir wissen nicht,   
was wir beten sollen, 
wie sich’s gebühret,  
sondern der Geist selbst 
vertritt uns aufs beste 
mit unaussprechlichen Seufzen. 
Der aber die Herzen forschet, 
der weiss, was des Geistes Sinn sei,
denn er vertritt die Heiligen 
nach dem es Gott gefället. 
 

Du heilige Brunst, süsser Trost,  
nu hilf uns fröhlich und getrost 
in dein’m Dienst beständig bleiben, 
die Trübsal uns nicht abtreiben. 
O, Herr, durch dein Kraft uns bereit 
und stärk des Fleisches Blödigkeit, 
dass wir hie ritterlich ringen, 
durch Tod und Leben zu dir dringen.  
Halleluja! Halleluja!
(Luther: Komm, heiliger Geist, vers 3)  

Sangtekster

Johann Sebastian Bach:
Og også Ånden kommer 
os til hjælp

Og også Ånden kommer os til hjælp 
i vor skrøbelighed. 
For hvordan vi skal bede, 
og hvad vi skal bede om, 
ved vi ikke. 
Men Ånden selv 
går i forbøn for os 
med uudsigelige sukke, 
og han, der ransager hjerterne,  
ved, hvad Ånden vil, 
for den går i forbøn for de hellige  
efter Guds vilje. 
(Paulus’ Brev til Romerne, kap. 8 vers 26-27)  

Du guddoms-lue, vær vor lyst, 
opvarm, opglød vort kolde bryst,
at intet må fra Gud os rive,
hvad trængsel end vor lod skal blive.  
Bevis din kraft i alt vort værk, 
gør du vor skrøbelighed stærk! 
at gennem døds og Satans pile  
vi kan os kæmpe til din hvile! 
Halleluja! Halleluja! 
(Oversættelse: Frederik Hammerich)  
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Anton Bruckner: 
Virga Jesse 

Virga Jesse floruit:
Virgo Deum 
et hominem genuit:
pacem Deus reddidit,
in se reconcilians 
ima summis.
Alleluja.

Giovanni Pierluigi da 
Palestrina: 
Agnus Dei 
fra Missa Confitebor tibi, Domine 

Agnus Dei I
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis! 

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

Anton Bruckner: 
Jesses kvist 

Jesses kvist har sat blomst, 
en jomfru har født ham, 
der er Gud og mand; 
Gud har givet freden tilbage, 
da han i sig forenede 
det laveste med det højeste. 
Halleluja. 
(Oversættelse fra Messebogen.) 

Giovanni Pierluigi da 
Palestrina: 
Guds Lam
fra Missa Confitebor tibi, Domine 

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

Guds Lam II
Guds Lam, 
som borttager verdens synder, 
giv os fred.  

1
1



Charles Villiers Stanford: 
Tre motetter opus 38 

I  De retfærdiges sjæle
De retfærdiges sjæle er i Guds hænder,
og pine og ondskab skal ikke røre dem. 
I de ukloges øjne er de døde, 
men de er i fred. 

II  Lykkelig den 
Tekst: Davids Salme 119 vers 1

Lykkelig den,
hvis færd er fuldkommen, 
og som vandrer efter Herrens lov.  

III  I dag steg Jesus Kristus
I dag steg Jesus Kristus, ærens konge, 
mod himlen.  
Halleluja! 
Han søgte mod himlen 
og sidder ved Faderens højre.  
Halleluja! 
Nu er alle fader Davids 
Salmer opfyldt. 
Halleluja!  
Nu sidder herren med Herren 
i Guds sæde. 
Halleluja!  
Velsignet være Herren, 
priset være Den Hellige Treenighed. 
Halleluja!  

Charles Villiers Stanford: 
Tre motetter opus 38 

I  Justorum animae 
Justorum animae in manu Dei sunt 
et non tanget illos tormentum malitiae. 
Visi sunt oculis isipientium mori, 
illi autem sunt in pace. 

II  Beati quorum via
Tekst: Davids Salme 119 vers 1

Beati quorum 
via integra est 
qui ambulant in lege Domini.

III  Caelos ascendit hodie
Caelos ascendit hodie Jesus Christus 
Rex gloriae. 
Alleluia! 
Gubernat at coelum 
et sedet ad Patris dexteram.
Alleluia! 
Jam finem habent 
omnia Patris Davidis carmina. 
Alleluia! 
Jam Dominus cum Domino sedet 
in Dei solio. 
Alleluia! 
Benedicamus Domino, 
laudatur Sancta Trinitas. 
Alleluia!
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Olivier Messiaen: 
O sacrum convivium
Tekst: Thomas Aquinas. 

O sacrum convivium
in quo Christus sumitur
recolitur memoria 
passionis ejus:
mens impletur gratia
et futurae gloriae 
nobis pignus datur,
alleluja. 

Eric Whitacre: 
Lux Nova 
Oprindelig engelsk tekst: Edward Esch 

Latinsk oversættelse: 

Charles Anthony Silvestri 

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

Olivier Messiaen: 
O hellige måltid
Oversætter ubekendt.

O hellige måltid,
i hvilket vi modtager Kristus
og mindet om 
hans lidelse;
vore sind fyldes med nåde;
os skænkes et tegn
på den kommende herlighed.
Halleluja. 

Eric Whitacre: 
Nyt lys
Dansk oversættelse: Magna Blanke  

Lys, 
varmt og tungt som rent guld, 
og englene sang blidt 
til det nyfødte barn. 
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James MacMillan: 
Den galante væver
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,  
mens bier frydes ved åbne blomster,   
mens kornet gror i sommerregn, 
vil jeg elske min galante væver.  

Robert Lucas Pearsall: 
Læg en krans
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.

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. 

Robert Lucas Pearsall: 
Lay a Garland
Text: 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.
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Felix Mendelssohn: 
Abschied vom Walde
Tekst: Joseph von Eichendorff  

O Täler weit, o Höhen, 
o schöner grüner Wald,
du meiner Lust und Wehen 
andächtger Aufenthalt!
Da draussen, stets betrogen, 
saust die geschäftge Welt,
schlag noch einmal die Bogen 
um mich, du grünes Zelt.

Im Walde steht geschrieben 
ein stilles ernstes Wort
vom rechten Thun und Lieben 
und was 
des Menschen Hort.
Ich habe treu gelesen die Worte 
schlicht und wahr,
und durch mein ganzes Wesen 
ward’s unaussprechlich klar.

Bald werd’ich dich verlassen, 
fremd in die Fremde gehn,
auf bunt bewegten Gassen 
des Lebens Schauspiel stehn.
Und mitten in dem Leben wird 
deines Ernst’s Gewalt,
mich Einsamen erheben, 
so wird mein Herz nicht alt. 

Felix Mendelssohn: 
Afsked med skoven 
Oversættelse: Magna Blanke 

O dale, o bakker, 
o du smukke grønne skov, 
du andægtige opholdssted 
for min sorg og smerte! 
Dér ude suser 
den travle verden bedraget, 
omfavn mig endnu 
en gang, du grønne telt.  

I skoven står skrevet 
et stille, alvorligt ord 
om at gøre det rette, om kærlighed, 
og om hvad der er 
menneskets sikre tilflugt. 
Jeg har trofast læst ordene
jævnt og ligefremt, 
og, virkelig, i hele min væren 
var det uudsigeligt klart.  

Snart forlader jeg dig, 
går som fremmed til det fremmede;  
på brogede, urolige stræder 
findes livets skuespil. 
Og midt i livet vil 
din alvors magt 
løfte mig ensomme; 
så ældes mit hjerte ikke. 
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Rued Langgaard: 
Lokkende toner   
Tekst: Johan Sebastian Welhaven  

Der fløj en Fugl over Granehej, 
som synger forglemte Sange; 
den lokked mig bort fra slagen Vej 
og ind på skyggede Gange. 
Jeg kom til skjulte Kilder og Kjern, 
hvor Elgene Tørsten slukke; 
men Fuglesangen lød endnu fjern 
som Nyn mellem Vindens Sukke: 
Tirilil Tove, 
langt, langt bort i Skove. 

Jeg stod i Birkens høje Sal, 
mens Midsommerdagen helded; 
der tindrede Dug i dyben Dal, 
det skinned som Guld af Fjeldet. 
Da bæved Lunden, da lød det nær 
som af en susende Vinge, 
og grant jeg hørte fra Fjeld og Træ’r 
de lokkende Toner klinge: 
Tirilil Tove, 
langt, langt bort i Skove. 

Der fører en Sti saa langt af Led  
til Lien, hvor Fuglen bygger; 
der stemmer den op hver Sang, den ved, 
i dunkleste Graneskygger. 
Men om jeg aldrig kan vinde did, 
jeg kender dog Lokkesangen, 
hvor sødt den kalder ved Sommertid, 
naar Kvelden har dugget Vangen: 
Tirilil Tove, 
langt, langt bort i Skove.  

Niels W. Gade: 
Morgensang 
af Elverskud
Tekst: B.S. Ingemann

I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop, 
går over land og by. 

Den kommer fra den favre kyst,
hvor Paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.

Og med Guds sol udgår fra øst
en himmelsk glans på jord
et glimt fra Paradisets kyst
hvor livets abild gror.
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Claude Debussy: 
Trois Chansons 
Tekst: Charles d’Orléans 

 
I   
Dieu! qu’il la fait bon regarder  
la gracieuse bonne et belle;  
pour les grands biens que sont en elle  
chascun est prest de la loüer.  
Qui se pourroit d’elle lasser? 
Toujours sa beauté renouvelle. 
Dieu! qu’il la fait bon regarder  
la gracieuse bonne et belle!  
Par de ça, ne de là, la mer  
nescay dame de damoiselle  
qui soit en tous bien parfait telle.  
C’est ung songe que d’i penser:  
Dieu! qu’il la fait bon regarder!  

II  
Quant j’ai ouy le tabourin  
sonner, pour s’en aller au may, 
en mon lit n’en ay fait affray  
ne levé mon chief du coissin.  
En disant: il est trop matin  
ung peu je me rendormiray.  
Quant j’ai ouy le tabourin  
sonner, pour s’en aller au may, 
jeunes gens partent leur butin;  
de non chaloir m’accointeray  
a lui je m’abutineray  
trouvé l’ay plus prouchain voisin;  
quand j’ai ouy le tabourin  
sonner pour s’en aller au may  
en mon lit n’en ay fait affray  
ne levé mon chief du coissin. 

Claude Debussy: 
Tre sange 
Oversættelse: Magna Blanke  

I  (Kor) 
Gud, du har skabt den smukke,  
yndefulde, kønne og smukke pige; 
alle må rose hende for hendes  
mange færdigheder. 
Hvem kan blive træt af at rose hende?  
Altid føles hendes skønhed ny.
Gud, du har skabt den smukke, 
yndefulde, kønne og smukke pige. 
Ingen andre steder overhovedet
findes nogen frue eller frøken  
så perfekt, som hun er.  
Det er en drøm at tænke på:  
Gud, du har skabt den smukke!  

II  (Altsolo og kor)  
Da jeg hørte tamburinens lyd,  
som kaldte til 1. maj-fest,  
blev jeg ikke nervøs, jeg lå i min seng,  
løftede ikke hovedet fra puden;  
sagde til mig selv: Det er for tidligt,  
jeg vil sove videre.  
Da jeg hørte tamburinens lyd,  
som kaldte til 1. maj-fest,  
og kaldte på alle de unge og smukke,  
da gemte jeg mig i ligegladhed,  
holdt fast i den,  
prøvede at finde ligesindede;  
da jeg hørte tamburinens lyd,  
som kaldte til 1. maj-fest,  
blev jeg ikke nervøs, jeg lå i min seng,  
løftede ikke hovedet fra puden.  

1
7



III  (Kor og solokvartet)    
Vinter, du er en slyngel; 
sommeren er behagelig og smuk,  
som man ser i maj og april, 
fra morgen til aften; 
sommeren klæder marker, 
skove, blomster 
i den grønne klædning  
og i mange andre farver,  
alt efter naturens orden. 
Men du, vinter, du er 
fuld af sne, blæst, regn og hagl.  
Man burde sende dig i eksil.  
Uden at overdrive siger jeg: 
Vinter, du er en slyngel.  

III 
Yver, vous n’estes q’un villain;  
esté est plaisant et gentil 
en témoing de may et d’avril  
qui l’accompaignent soir et matin,   
esté revet champs, 
bois et fleurs  
de sa livrée de verdure  
et de maintes autres couleurs  
par l’ordonnance de nature.   
Mais vous, Yver, vous estes plein   
de nège, vent, pluye et grézil.  
On vous deust banir en éxil. 
Sans point flater je parle plein:  
Yver, vous n’estes q’un villain. 
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En aften med Carl Nielsen
Trinitatis Kirke, København

1. maj kl. 19.30 

Rakhmaninovs Vesper
(med DR KoncertKoret)

Trinitatis Kirke, København
10. maj kl. 19.30

Roskilde Domkirke
11. maj kl. 20.00

Pilgrimme & helgener
Trinitatis Kirke, København

21. juni kl. 19.30
Vor Frue Kirke, Svendborg

22. juni kl. 16.00

Meditationskoncert
Roskilde Domkirke
10. oktober kl. 19.30

Aarhus Domkirke
11. oktober kl. 17.30

Københavns Domkirke
12. oktober kl. 21.00

drvokalensemblet.dk
facebook.com/vokalensembletDR

Kommende koncerter
med DR VokalEnsemblet
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Per Morten Abrahamsen, Agnete Schlichtkrull  
Tryk — Trykportalen ApS

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 
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