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Sergej Rakhmaninov (1873-1943)
Vesper, opus 37 (1915)

I – Kom, lad os prise (Priidite, poklonimsia)

II – Pris Herren, min sjæl (Blagosloví, dushe moya, Ghóspoda)
Solist: Kristine Gether, alt

III – Salig den mand (Blazhén muzh)

IV – Glædebringende lys (Svéte tíhiy)

V – Nu lader du din tjener gå bort (Nyne otpushcháyeshï)
Solist: Rasmus Gravers Nielsen, tenor

VI – Jomfru, Gudsmoder, glæd dig (Bogoróditse Dévo, raduysya)

VII – De seks salmer (Shestopsálmiye)

VIII – Pris Herrens navn (Khvalite ímia Ghospódne)

IX – Velsignet være du, Herre (Blagoslovén yesí, Ghóspodi)

X – At have erfaret Kristi opstandelse (Voskreséniye Khristovo vídevshe)

XI – Min sjæl ophøjer Herren (Velichit dushá moyá Ghóspoda)

XII – Den store doxologi (Slavoslóviye velíkoye)

XIII – Hymnen Frelsens dag (Tropár ’Dnes spaséniye’)

XIV – Hymnen Du er opstanden (Tropár ’Voskrés iz gróba’)

XV – Til dig, sejrrige leder (Vzbránnoy voyevóde)

      ca. 70’
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Skal kirkemusik høres i en kirke? Eller 
kan den også fungere i en koncertsal? 
Det har man diskuteret i flere hundrede 
år. De kirkemusikalske traditioner 
er nemlig så stærke, at komponister 
har brugt dem i mange forskellige 
sammenhænge. 

Som en slags musikgudstjeneste i 
koncertsalen sætter Rakhmaninovs 
storslåede Vesper sig lige præcis 
mellem de to stole – og gør det på 
smukkest mulige måde.

Rakhmaninov skrev det store værk i 
1915, blot et par år før den russiske 
revolution brød ud. Han støttede 
bestemt ikke revolutionen, og som 
landejer måtte han forlade landet i 1917 
for at redde sig selv og sin familie. Han 
vendte aldrig tilbage til Rusland. Og 
det er som om, Rakhmaninovs Vesper 
forsøger at indkapsle tiden i en tilstand 
af evighed, klædt i russiske, religiøse 
traditioner.

Grundlaget for værket er den 
russisk-ortodokse kirkemusik, som 
er temmelig anderledes end den 
lutheranske. I den russisk-ortodokse 
kirke synger menigheden ikke salmer 
efter en salmebog. I stedet har man en 
musikalsk basis i form af enstemmige 
melodier, ’znamenny’, der synges af 
præsterne og kirkekoret. Lidt som den 
gregorianske sang i den katolske kirke.

Et andet begreb, der er centralt for 
værket, er selve titlen Vesper. I både 
den katolske og den russisk-ortodokse 
kirke er vesper en aftengudstjeneste 
før en helligdag. Som titel på 
Rakhmaninovs værk er Vesper dog 
ikke helt dækkende og faktisk en 
fejloversættelse – for det er ikke, hvad 
Rakhmaninov selv kaldte værket. I 
Danmark og i mange andre lande er 
der dog en konvention om at kalde 
værket for Vesper, og det gør vi også for 
nemheds skyld her.

Men et bedre ord er Vigilie (’Vågenats-
tjeneste’), for Rakhmaninovs korværk 
anvender tekster og melodier fra tre 
forskellige gudstjenester, der følger 
efter hinanden natten til en helligdag: 
Vesper (kl. 18), Matutin (kl. 03) og Prim 
(kl. 06). 

Altså et forløb, der varer hele natten 
fra solnedgang til helligdagens 
begyndelse ved solopgang. Musikalsk 
bevæger man sig fra mørket mod lyset 
på samme måde som kirkegængerne, 
der er til vågenatstjeneste i kirken.

Værket er for a cappella-kor, altså uden 
instrumentledsagelse. Helt i pagt med 
den gamle ortodokse tradition, der ikke 
tillader brugen af musikinstrumenter i 
kirken. 

10 af værkets 15 satser er skrevet 
over de gamle liturgiske melodier fra 

Sergej Rakhmaninov: 
Vesper
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vågenatstjenesten, og Rakhmaninov 
har angivet i partituret, hvilken oprin-
delse, melodierne har. De fem resteren-
de satser (nr. 1, 3, 6, 10 og 11) er til 
melodier, Rakhmaninov selv skrev i 
samme tradition. Han forberedte sig 
på arbejdet ved at få undervisning 
af kirkemusikeksperten Stepan 
Smolenskij, som også fik værket til-
egnet. Musikken blev derefter kompo-
neret på bare 14 dage  – Rakhmaninov 
var i sandhed grebet af inspirationen!

•

Et russisk kirkekor har en karakteristisk 
klangfylde, som Rakhmaninov dyrker 
og øger i sit store værk. Han opnår en 
enorm klanglig bredde ved at under-
dele koret i seks-, syv- eller ottestemmig 
sang. I 7. sats når han et øjeblik op på 
11-stemmig sang! Modsat er der også 
indlagt soloer for alt og tenor undervejs 
(soloerne kan evt. synges af to eller tre 
sangere). 

I bunden af klangbilledet lægger 
Rakhmaninov ekstremt dybe bastoner, 
som benyttes i ortodokse kirkekor, 
hvor man har en eller flere såkaldte 
’oktavister’ til opgaven. Det er bas-
sangere, der kan synge helt ned til det 
dybe C eller som i 5. sats et kontra-B, 
der ligger en tone derunder.

De første seks dele af værket er lov-
sange fra selve vespergudstjenesten, 
udsat med stor variation: Efter korets 
indledning Kom lad os prise Gud er 
der i 2. del en himmelsk solo for alt(er), 
der pakkes ind i gylden velklang af 

Rakhmaninov. I 3. del synger en lille 
gruppe mellemstemmer vekselsang 
med det fulde kor, der svarer med 
”Halleluja”, og 4. del har en tenorsolo. 

5. del er til samme tekst, der i den 
katolske kirke hedder Nunc dimittis. 
En afskedssalme, som Rakhmaninov 
ønskede sunget ved sin egen begra-
velse. Satsen ender med en trinvis 
nedgang i den dybeste basstemme 
helt ned til B’et under det dybe C. 
Aftenmørket er nu blevet til sort nat.

De næste dele er nogle af værkets mest 
overdådige, f.eks. 7. del, der kulminerer 
i en ellevestemmig samklang. I den 
ekstatiske 8. del hører man måske 
allertydeligst, hvordan Rakhmaninov 
behandler koret som et symfoniorkester 
med mange lagdelinger og farverige 
klangvirkninger. 

Flere af de efterfølgende afsnit er 
opstandelseshymner, ikke fordi det er 
påskemusik, men fordi de fortæller om 
lysets sejr over mørket. Den vekselsang, 
man hører i den vigtige 9. del med 
opstandelsesfortællingen, betød 
så meget for Rakhmaninov, at han 
anvendte den i sit sidste orkesterværk, 
de retrospektive Symfoniske Danse fra 
1940.

11. del er den tekst, der er kendt som 
Magnificat i den katolske kirke: Marias 
lovsang, Min sjæl ophøjer Herren. 12. del 
svarer til Gloria in excelsis (Ære være 
Gud i det høje) i den katolske kirke, også 
kendt som Den store doksologi. Det er 
værkets længste sats. 
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I sidste fase mod solopgangen synges 
derefter to korte opstandelseshymner 
og som afslutning en jublende 
taksigelse til Jomfru Maria.

•

I slutningen af 1800-tallet var den rus-
siske musik præget af en nationalistisk 
skole, der ønskede at give den klassiske 
musik et russisk præg. Man mente, at 
den kulturelle indflydelse fra Tyskland 
og Italien havde varet længe nok. 

Den russiske retning fik ekstra vind i 
sejlene, da den ortodokse kirke be-
gyndte at tillade, at der kunne kompo-
neres ny kirkemusik som supplement til 
den gamle. Både Tjajkovskij og Rimskij-
Korsakov satte musik til Johannes 
Chrysostomus Liturgien (den ortodokse 
kirkes pendant til vores højmesse), og 
Tjajkovskij lavede desuden en Vesper 
for kor i 1882. 

I 1910 skrev Rakhmaninov også en 
Johannes Chrysostomus Liturgi, men 
den faldt bestemt ikke i god jord hos 
kirken. Man mente, at Rakhmaninov 
gik alt for langt, når han forvandlede 
kirkens musikalske traditioner til 
koncertmusik.

Fem år senere blev Rakhmaninovs 
Vesper uropført i Moskva ved 

en koncert – ikke som del af en 
gudstjeneste. Koret var sammensat 
af drenge og mænd, og overskuddet 
fra koncertens indtægter gik til 
tsarens hær, der var hårdt presset i 
1. Verdenskrig. Tsarens rige var med 
andre ord truet både udefra og indefra. 

I modsætning til Rakhmaninovs fiasko 
med Johannes Chrysostomus Liturgi var 
succesen denne gang enorm. Publikum 
brød ud i stormende bifald, selv om det 
ellers ikke var tilladt at klappe ad kirke-
lig musik. Vesperen fik flere opførelser 
kort efter og blev anerkendt som et af 
Rakhmaninovs bedste værker. 

Efter revolutionen blot to år senere blev 
kirke og stat adskilt i Sovjetunionen. 
Gradvist blev religion helt forbudt, 
og i 1922 var det ikke længere tilladt 
at trykke noderne til Rakhmaninovs 
mesterværk i Sovjetunionen. 

En opblødning begyndte i 1960’erne, 
hvor den første indspilning af 
Rakhmaninovs Vesper blev lavet i 
Sovjetunionen, og herefter blev dette 
mest russiske af alle russiske korværker 
også udbredt blandt vestlige kor. Først 
efter Sovjetunionens opløsning i 1991 
fik kirkemusikken sin plads tilbage i 
Rusland, og i dag er den ortodokse 
kirke i høj grad igen med til at definere 
det store lands kultur og politik. 
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Sergej Rakhmaninov: 
Vesper

Værket synges på kirkeslavisk; dansk oversættelse (fra engelsk): Magna Blanke

I –  Kom, lad os prise
(Priidite, poklonimsia)
 
Kom, lad os prise Gud, vor konge,
kom, lad os tilbede og knæle for Kristus,
vor konge og Gud.
Kom, lad os tilbede og knæle for den sande Kristus,
vor konge og vor Gud.
Kom, lad os tilbede og knæle for Ham.
 

II – Pris Herren, min sjæl
(Blagosloví, dushe moya, Ghóspoda)
 
Pris Herren, min sjæl,
velsignet være du, Herre.
Herre, min Gud, du er stor;
velsignet være du, Herre.
Du er klædt i højhed og pragt.
Velsignet være du, Herre.
Vandet står op over bjergene.
Underfulde er dine gerninger, Herre.
Vandet løb bort mellem bakkerne.
Underfulde er dine gerninger, Herre,
du har skabt dem alle med visdom.
Ære være dig, Herre; du har skabt alle ting.
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III – Salig den mand
(Blazhén muzh)
 
Salig den mand, som ikke
går efter gudløses råd.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Thi Herren kender retfærdiges vej,
men gudløses vej brydes af. Halleluja . . .
Tjener Herren i frygt,
fryd jer med bæven. Halleluja . . .
Salig hver den, der lider på ham!
Rejs dig, Herre! Frels mig, min Gud! Halleluja . . .
Hos Herren er frelsen;
din velsignelse over dit folk!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed. Amen.
Halleluja, halleluja, halleluja, ære være dig, Gud.
Halleluja, halleluja, halleluja, ære være dig, Gud.
Halleluja, halleluja, halleluja,ære være dig, Gud.
 

IV – Glædebringende lys
(Svéte tíhiy)
 
Glædebringende lys fra den udødeliges strålekrans,
hellige, velsignede, himmelske Fader –
Jesus Kristus!
Nu er det solnedgangangstid,
betragt aftenens lys;
vi priser dig Fader, Søn og Helligånd – Gud.
Du er altid al lovsang værd, i hymner
sunget af ærbødige stemmer.
Du Guds Søn, du giver os livet,
derfor ærer den hele verden dig.
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V – Nu lader du din tjener gå bort
(Nyne otpushcháyeshï)
 
Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred
efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse,
som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger
og en herlighed for dit folk Israel.
 

VI – Jomfru, Gudsmoder, glæd dig
(Bogoróditse Dévo, raduysya)
 
Glæd dig, jomfru,Gudsmoder
Maria, Herren er med dig, du benådede.
Velsignet er du blandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt,
for du har født vore sjæles Frelser.
 

VII – De seks salmer
(Shestopsálmiye)
 
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
Herre, åbn mine læber,
så min mund kan forkynde din pris.
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VIII – Pris Herrens navn 
(Khvalite ímia Ghospódne)
 
Pris Herrens navn. Halleluja.
Pris Herren, I hans tjenere. Halleluja, halleluja.
Lovet være Herren fra Zion,
han som bor i Jerusalem. Halleluja.
Tak Herren, for han er god.
Halleluja. Halleluja.
Hans trofasthed varer til evig tid. Halleluja.
Tak himlens Gud.
Halleluja. Halleluja.
Hans trofasthed varer til evig tid. Halleluja.

 
IX – Velsignet være du, Herre
(Blagoslovén yesí, Ghóspodi)
 
Velsignet være du, Herre; lær mig dine lovbud.

Englenes hærskare fyldtes af ærefrygt,
da de så dig blandt de døde.
Da du, Frelser, tilintetgjorde dødens magt,
oprejste du Adam
og reddede menneskene fra Helvede.

Velsignet være du, Herre; lær mig dine lovbud.

”Hvorfor, I kvindelige disciple,
blander I myrra med jeres medlidenhedstårer?”
sagde den strålende engel i graven
til dem, der kom med myrra.
”Se graven og forstå:
Frelseren er opstået fra de døde.”

Velsignet være du, Herre; lær mig dine lovbud.
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Tidligt om morgenen kom de sorgfulde til graven;
en engel kom til dem og sagde:
”Sorgens tid er ovre. Græd ikke,
men forkynd opstandelsen for disciplene.”

Velsignet være du, Herre; lær mig dine lovbud.

De, der kom med myrra,
nærmede sig graven opfyldt af sorg;
men englen sagde til dem:
”Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde?
Han er Gud. Han er opstået fra de døde.”

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.

Vi tilbeder Faderen og hans Søn og Helligånden:
Den hellige treenighed, på samme tid tre og én.
Vi råber med Serafim:
”Hellig, hellig, hellig er du, Herre.”

Nu og altid og i al evighed. Amen.

Jomfru, du gav liv til den livgivende,
og du friede Adam fra hans synder.
Du skænkede Eva glæde for sorg.
Den Guds-mand, som fødtes af dig,
har givet livet tilbage til dem,
som havde mistet det.

Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ære være dig, Gud!
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ære være dig, Gud!
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ære være dig, Gud!
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X – Efter at have erfaret Kristi opstandelse
(Voskreséniye Khristovo vídevshe)
 
Efter at have erfaret Kristi opstandelse
vil vi prise den hellige Herre Jesus,
det eneste syndefrie menneske.
Vi ærer dit kors, Kristus,
og vi besynger og ærer din hellige opstandelse,
for du er vor Gud, vi kender ingen anden end dig,
vi påkalder dit navn.
Kom, alle troende,
lad os ære Kristi hellige opstandelse.

For se, ved korset
er glæde kommet til al verden.
Lad os altid velsigne Herren,
lad os prise hans opstandelse,
for ved at lide på korset
har han sejret over døden med død.
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XI – Min sjæl ophøjer Herren
(Velichit dushá moyá Ghóspoda)
 
Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!

Omkvæd: Du er mere ærefuld end keruben
og uden sammenligning mere strålende end serafen;
du fødte uden besmittelse Gud, Ordet;
du sande Gudsmoder, vi lovpriser dig.

Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig.

Thi den mægtige har gjort store ting imod mig.
Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed
mod dem, der frygter ham,
varer i slægt efter slægt.

Han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort.

Han har taget sig af sin tjener Israel
og husker på sin barmhjertighed
– som han tilsagde vore fædre –
mod Abraham og hans slægt til evig tid.
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XII – Den store doksologi 
(Slavoslóviye velíkoye)
 
Ære være Gud i det høje,
og fred på jorden
for mennesker med god vilje.
Vi lover dig, vi velsigner dig.
Vi tilbeder dig, vi lovpriser dig.
Vi takker dig
for din store herlighed.
Herre vor Gud, himmelske konge,
Gud, almægtige Fader.
Herre, du enbårne Søn
Jesus Kristus og Helligånden.
Herre, vor Gud, Guds Lam,
Faderens Søn.
Du, som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Du, som borttager verdens synder,
tag imod vor bøn.
Du, som sidder ved Faderens højre,
forbarm dig over os.
Thi du alene er hellig,
du alene er Herre,
du alene den højeste,
Jesus Kristus,
med Helligånden
i Gud Faders herlighed. Amen.
Hver dag vil jeg prise dig,
jeg vil lovprise dit navn for evigt og altid.
Bevar os nådig, Herre, denne dag uden synd.
Velsignet være du, Herre, vore fædres Gud,
dit navn være evigt æret og priset. Amen.
Lad din godhed komme over os, Herre,
for vi venter på dig.
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Velsignet være du, Herre, lær mig dine lovbud.
Velsignet være du, Herre, lær mig dine lovbud.
Velsignet være du, Herre, lær mig dine lovbud.
Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt.
Jeg siger: Herre, vær mig nådig, helbred mig,
for jeg har syndet mod dig.

Herre, jeg flyr til dig,
lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud.
Hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lyset.
Stå fast ved din barmhjertighed
mod dem, som kender dig.
Hellige Gud, hellige almægtige,
hellige udødelige, forbarm dig over os.
Hellige Gud, hellige almægtige,
hellige udødelige, forbarm dig over os.
Hellige Gud, hellige almægtige,
hellige udødelige, forbarm dig over os.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed. Amen.
Hellige Gud, hellige almægtige,
hellige udødelige, forbarm dig over os.
 

XIII – Hymnen ’Frelsens dag’
(Tropár ’Dnes spaséniye’)
 
I dag er frelsen kommet til verden.
Lad os prise ham, som stod op fra de døde,
han som skabte vort liv.
Han tilintetgjorde døden med død.
Han skænkede os sejr og sin store barmhjertighed.
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XIV – Hymnen ’Du er opstanden’
(Tropár ’Voskrés iz gróba’)
 
Du stod op af graven og sprængte Helvedes lænker.
Herre, du tilintetgjorde dødens dom,
og friede menneskene fra fjendens snarer.
Du viste dig for dine apostle
og sendte dem ud for at forkynde om dig.
Ved dem sikrede du freden for verden,
du, som er rig på barmhjertighed.
 

XV – Til dig, sejrrige leder
(Vzbránnoy voyevóde)
 
Til dig, sejrrige leder for vindende hære,
kommer vi, dine tjenere, udfriet fra det onde,
med takkesange.
Gudsmoder, du ejer uovervindelig styrke,
fri os fra alt ondt; vi råber til dig:
”Glæd dig, du rene brud!”
 

Vært

Anne Bro har gennem en lang årrække 
beskæftiget sig med musik på mange 
planer og indenfor mange genrer.
Hun er redaktør i DR P2 og kan
ofte høres som vært i P2 Koncerten.
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Dirigent & kor 

Den belgiske dirigent Bart Van Reyn 
har siden 2016 haft posten som 
syngemester for DR’s største kor, 
DR KoncertKoret. ’Syngemester’ er en 
gammel titel for en korleder, der ikke 
bare dirigerer korkoncerter, men også 
arbejder med at indstudere koret til 
værker med orkester. Desuden dirigerer 
Bart Van Reyn jævnligt a cappella-
koncerter med DR VokalEnsemblet.

Bart Van Reyn er uddannet sanger og 
dirigent i Belgien og specialiserede 
sig derefter ved at studere opførelses-
praksis af tidlig musik. Han er en meget 
initiativrig musiker, der både har stiftet 
det belgiske ensemble Octopus, der 
opfører musik fra 1700- og det tidlige 
1800-tal, og et nyt tysk kor, Berlins 
Kammerkor.

Som gæstedirigent har han arbejdet 
med nogle af de førende kor i Europa, 
bl.a. BBC Singers, Berlins Radiokor og 
Collegium Vocale fra Gent.

DR KoncertKoret har som DR’s 
symfoniske kor vundet stor interna-
tional anerkendelse inden for stort 
set alle genrer og epoker af den 
klassiske musik. Under sit første navn, 
Statsradiofoniens Kor, debuterede 
koret i 1932 i Verdis Requiem og har 
siden været en fast musikalsk partner 
til DR SymfoniOrkestret ved utallige 
Torsdagskoncerter.

I fuld opstilling består koret af 74 
professionelle sangere, der kommer 
på scenen, når publikum skal opleve 
den store, brede korklang. Koret har 
optrådt med en lang række danske og 
internationale orkestre og ensembler, 
og man kan desuden jævnligt opleve 
sangerne alene i a cappella-kormusik 
som ved dagens koncert.

Både det klassiske kernerepertoire 
og den nye musik er vigtig for 
DR KoncertKoret. Per Nørgårds 
Symfoni nr. 3 er skrevet specielt til 
koret, og de har opført og indspillet 
værker af moderne mestre som 
Henze, Stockhausen, Ligeti, Berio og 
Penderecki.
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Sopran
Christine Nonbo Andersen 
Astrid Kastensson Navarro-Alonso
Malene Nordtorp
Lise Bech Bendix
Camilla Toldi Bugge
Nina Fischer
Magdalena Kozyra
Marianne G. Nielsen
Anna Carina Sundstedt
Johanna Nylund 
Klaudia Kidon
Julie Borgwardt-Stampe
Kirsten Grønfeldt
Marianne Mailund Heuer 
Pernille Manly Larsen
Louise Odgaard
Iben Silberg 
Anna Maria Wierød 
Martina Houdova 

Tenor
Rasmus Gravers Nielsen
Emil Lykke
Adam Riis
Adriano Gaglianello
Jakob Knudsen Pedersen
Jens Rademacher
Morten Schønberg Sørensen
John Andert
Jens Olav Heckmann
Jacob Heide Madsen
Tomas Medici
Otte Ottesen
Palle Skovlund
Lars Pedersen

Alt
Rikke Lender
Hanna-Maria Strand
Susanna Elin Jensen
Anna Caroline Olesen
Mette Bjærang Pedersen
Lone Selchau
Hanne Struck-Schøning 
Rebecca Forsberg Svendsen
Sophie Haagen 
Linnéa Lomholt
Tobias Nilsson
Susanne Balle
Kristine Gether
Aleksandra Vagner Pedersen
Simone Rønn
Rose-Ann Selmer
Elenor Wiman
Eva Wöllinger-Bengtson

Bas
Jakob Soelberg Miskow
Torsten Nielsen
Johan Bogren
Piet Larsen
Hans Lawaetz
Asger Lynge Petersen
Lauritz Jakob Thomsen
Steffen Bruun
Johan Karlström
Daniel Åberg
Jørgen Ditlevsen
Paul Frederiksen
Mikkel Tuxen
Thomas Kiørbye 
Ramus Kure Thomsen
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Sopran
Jihye Kim
Christine Nonbo Andersen 
Astrid Kastensson Navarro-Alonso
Malene Nordtorp
Lise Bech Bendix
Camilla Toldi Bugge
Nina Fischer
Magdalena Kozyra
Anna Carina Sundstedt
Klaudia Kidon
Philippa Cold 
Julie Borgwardt-Stampe
Kirsten Grønfeldt
Marianne Mailund Heuer 
Pernille Manly Larsen
Iben Silberg 
Anna Maria Wierød

Tenor
Rasmus Gravers Nielsen
Emil Lykke
Adam Riis
Adriano Gaglianello
Jens Rademacher
Kristoffer Appel
Jakob Skjoldborg
Gaute Grimeland
John Andert
Jacob Heide Madsen
Tomas Medici
Otte Ottesen
Palle Skovlund
Lars Pedersen
Anders Grunth
Stephen Yeseta

Alt
Rikke Lender
Hanna-Maria Strand
Anna Caroline Olesen
Mette Bjærang Pedersen
Lone Selchau
Hanne Struck-Schøning 
Rebecca Forsberg Svendsen
Malena Rønnow Hausmann
Linnéa Lomholt
Tobias Nilsson
Susanne Balle
Kristine Gether
Aleksandra Vagner Pedersen
Rose-Ann Selmer
Elenor Wiman
Eva Wöllinger-Bengtson

Bas
Jakob Soelberg Miskow
Torsten Nielsen
Daniel Åberg
Johan Bogren
Piet Larsen
Hans Lawaetz
Asger Lynge Petersen
Tore Asbjørn Hansen
Lauritz Jakob Thomsen
Steffen Bruun
Johan Karlström
Jørgen Ditlevsen
Paul Frederiksen
Mikkel Tuxen
Thomas Kiørbye 
Rasmus Kure Thomsen
Ove Mynderup
Jens Brückner
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Pilgrimme & helgener
DR VokalEnsemblet

Trinitatis Kirke, København – 21. juni kl. 19.30
Vor Frue Kirke, Svendborg – 22. juni kl. 16.00

Sommer & kærlighed
DR VokalEnsemblet

Aarhus Domkirke – 15. august kl. 19.30
Vestervig Kirke – 16. august kl. 19.30

Trinitatis Kirke, København – 21. august kl. 19.30

Klassisk Top 50 – De skønneste kor
DR KoncertKoret

DR Koncerthuset – 5. oktober kl. 15.00

Meditationskoncert
DR VokalEnsemblet

Roskilde Domkirke – 10. oktober kl. 19.30
Aarhus Domkirke – 11. oktober kl. 17.30

Københavns Domkirke – 12. oktober kl. 21.00

Sammen om sorgen
DR VokalEnsemblet

Rundetaarn, Bibliotekssalen – 31. oktober kl. 21.00

Vals & kærlighed
DR VokalEnsemblet

Rundetaarn, Bibliotekssalen – 1. november kl. 19.00

drkoncerthuset.dk

Kommende 
koncerter



Chef for DR Koncerthuset, Kor & Orkestre — Kim Bohr
Kunstnerisk leder for DR KoncertKoret — Michael Emery
Producent — Michael Emery 
Produktionsleder — Cecilie Honoré
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Værknoter — Jens Cornelius
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Per Morten Abrahamsen, 
Marco Borggreve, Thomas Steen Sørensen 
Tryk — DR Tryk

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

WILLIAM DEMANT FONDEN

SPORTGOODSFONDEN

STATENS KUNSTFOND

drkoncerthuset.dk


