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Gunnar Eriksson (f. 1936): Kristallen den fina

Poul Ruders (f. 1949): Dronning Dagmars død (uddrag)
(Solister: Malene Nordtorp, Daniel Åberg, Astrid Kastensson Navarro-Alonso, Klaudia Kidon)

•

FÆLLESSANG: Drømte mig en drøm i nat

•

William Harris (1883-1973): Faire is the heaven

Trad., arr. Edward Higginbottom (f. 1946): Down by the Sally Gardens
(Solist: Klaudia Kidon)

Edward Elgar (1857-1934): The Shower, opus 71, nr. 1

Frederick Delius (1862-1934): To be sung of a summer night on the water

Juhani Komulainen (f. 1953): Shall I compare thee to a summer’s day?

•

FÆLLESSANG: Jeg gik mig ud en sommerdag at høre

•

Jørgen Jersild (1913-2004): 

Venus (Solist: Torsten Nielsen)
Daphnis byder sin kiereste Galathé hen til sin bolig

(Solister: Christine Nonbo Andersen, Malene Nordtorp, Hanna-Maria Strand)

Oluf Ring (1884-1946): Danmark, nu blunder den lyse nat

•

FÆLLESSANG: Du danske sommer, jeg elsker dig

•

Svend S. Schultz (1913-98): 
Midsommersang 

Yndigt dufter Danmark

ca. 1 time uden pause

Program
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Kære publikum

Findes der mon en stærkere kraft end 
kærligheden? 

Slag er blevet udkæmpet, liv er gået 
tabt og tårer er blevet fældet – både af 
lykke og sorg – i kærlighedens navn. 

I DR VokalEnsemblets nye sæson 
tager vi på en musikalsk rejse gennem 
kærlighedens vidt forskellige 
udtryk: romantisk kærlighed, erotisk 
kærlighed, religiøs kærlighed, 
mytologisk kærlighed og endda 
fædrelandskærlighed. I ti forskellige 
koncertprogrammer drager vi fra 
renæssancen helt op til nutiden 
med musik, som er både intim og 
lidenskabelig, religiøs og verdslig,  
blid og kraftfuld. 

Med denne koncert ser vi kærligheden 
i sensommerens særlige lys – fra 
blomstrende engelsk senromantik af 
bl.a. Elgar og Delius til nordiske sange 
og værker, der forener sommerens 
skønhed med et strejf af vemod.

Senere på sæsonen kan du opleve 
DR VokalEnsemblet i store korværker af 
bl.a. Bach, Brahms og Carl Nielsen og 
moderne mestre som Pärt og Poulenc. 
I efteråret inviterer vi til tre særlige 
meditationskoncerter, hvor der lægges 
op til fordybelse og refleksion, og 
årets julekoncerter bliver en rendyrket 
engelsk affære med titlen An English 
Christmas. 

I løbet af sæsonen kommer DR Vokal
Ensemblet rundt i hele landet – fra 
Vestervig til Struer, Svendborg og 
Roskilde. Det er altid en stor glæde for 
os at møde publikum fjernt fra vores 
hjemmebane i København, og det er 
pragtfuldt at se, hvordan kormusikken 
og fællessangen forbinder og forener 
os på kryds og tværs af landet.

Samtidig er vi stolte over, at DR Vokal   
Ensemblet fortsat er et kor, som  
tiltrækker sig international opmærk
somhed. Vi er i denne sæson inviteret 
på to prestigefulde koncertrejser til 
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henholdsvis USA og England, hvor vi vil 
dele den særlige, nordiske kortradition 
med et publikum, som kun kender den 
fra indspilninger og transmissioner.

Gennem hele sæsonen kan du høre 
DR VokalEnsemblets koncerter på 
DR P2 – også dem, vi synger i udlandet. 
Og husk, at du kan se sangerne hver 
dag på DR K i programserien Dagens 
sang og om lørdagen i Før søndagen, 
hvor vi sammen med kendte sangere og 
skuespillere dykker ned i de vigtigste 
danske salmer.

Vi håber, at du vil nyde aftenens 
koncert, og at du har lyst til at komme 
med os videre på denne sæsons 
rejse ind i kærlighedens forunderlige 
verden – udtrykt gennem over 500 års 
fantastisk kormusik.

God fornøjelse!

Michael Emery
Kunstnerisk leder for DR VokalEnsemblet



Carsten Seyer-Hansen &
DR VokalEnsemblet

Gennem mange år har Carsten Seyer
Hansen været en central person i det 
aarhusianske musikliv. Han er kantor 
ved Aarhus Domkirke og dirigent for 
Skt. Clemens Drengekor og Aarhus 
Domkirkes Kantori. Og han er dirigent 
for Vokalgruppen Concert Clemens, 
et af Danmarks bedste kammerkor, 
som han selv stiftede i 1997 i Aarhus. 
Concert Clemens har bl.a. modtaget 
Preis der Deutschen Shallplattenkritik 
for sin indspilning af Duruflés Requiem, 
og i 2018 vandt koret P2’s Lytterpris for 
julealbummet There is no rose. 

48årige Carsten SeyerHansen 
arbejder også som lektor i 
klassisk korledelse ved Det Jyske 
Musikkonservatorium og som 
kunstnerisk leder af Sangkraft Aarhus, 
der har til formål at fremme sangen 
blandt børn og unge i Østjylland. 
Han giver kurser og masterclasses i 
korledelse i ind og udland og dirigerer 
også andre ensembler end sine egne, 
bl.a. DR VokalEnsemblet, som han 
første gang optrådte med i 2018.  

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. to amerikanske Grammy
nomineringer. 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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Når der står ’folkevise’ udfor en 
sangtitel, ved man som regel ikke,  
hvem der har lavet teksten og melodien. 
Heller ikke hvor gammel sangen er. 
En folkevise er fælleseje, der går på 
omgang fra generation til generation 
og kan bruges frit af alle som man selv 
vil. Koncerten begynder med nogle 
eksempler på det.

Kristallen den fina er en svensk 
folkesang, som første gang blev 
noteret ned i 1843. Sangen handler 
om kærlighed, tilsyneladende om 
længslen efter en smuk og dydig 
kvinde, men i symbolsk forstand om 
kærligheden til Jomfru Maria, ”den 
fine krystal, du ædle rose og forgyldte 
skrin”. DR VokalEnsemblet synger 
en udgave fra 1996 af den svenske 
dirigent og arrangør Gunnar Eriksson, 
som kunstfærdigt fletter to andre 
gamle Maria-viser ind i korets alt og 
tenorstemmer.

Den danske komponist Poul Ruders 
giver sig også frie hænder i sit korværk 
over den gamle vise Dronning Dagmars 
død. Visen med de mange vers varer 
over et kvarter, og hvert vers har 
Ruders bearbejdet på en ny måde, så 
folkevisen bliver et stort variationsværk. 
Melodien ligger fast hele vejen, 

men i fortællingens mest dramatiske 
scener rokker Ruders kraftigt ved dens 
fundament, og i slutningen forvandles 
musikken til en hallucination som billede 
på den døende Dagmar.
 
Folkevisen handler om kong Valdemar 
Sejrs unge dronning, der i 1212 døde 
i barselsseng. Man forsøgte at kalde 
kongen til hendes dødsleje, men da han 
ankom, var Dagmar netop død i armene 
på sin tjenestepige. Ifølge folkevisen 
vågnede hun op for at give kongen sine 
sidste ønsker, bl.a. at han ikke skulle 
gifte sig med den portugisiske prinsesse 
Bengerd – ”hun er så besk en blomme”. 
Men det var netop hvad Valdemar 
gjorde, efter at den folkekære Dagmar 
var død i Ribe og derefter begravet i Skt. 
Bendts kirke i Ringsted. 

Folkevisens tekst blev publiceret første 
gang helt tilbage i 1591 af historikeren 
Anders Sørensen Vedel. Den er givetvis 
ældre end det, men næppe helt så 
gammel som dronning Dagmar selv.

Den ældste danske folkevise, der findes 
bevaret i tekst og noder, er Drømte mig 
en drøm i nat. Altså bortset fra, at det 
kun er de to første linjer, der er bevaret. 
De findes i et håndskrift fra ca. år 1350, 
og teksten er skrevet med runer. Den 

Sommer & kærlighed

Nordiske folkeviser
Gunnar Eriksson: Kristallen den fina

Poul Ruders: Dronning Dagmars død

FÆLLESSANG: Drømte mig en drøm i nat
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Næste del af koncerten består 
af engelske sommersange og 
kærlighedsviser fra begyndelsen af 
1900tallet. Det er musik i et romantisk, 
længselsfuldt tonesprog. Ikke mindst 
den guddommeligt smukke Faire is the 
heaven, komponeret i 1925 af William 
Harris. Musikken er for dobbeltkor, som 
Harris bruger til at skabe en endeløs 
strøm af vekselsang, en lovprisning 
af himlens skønhed og dens keruber 
og engle. Teksten er af den engelske 
renæssancedigter Edmund Spenser. 
William Harris var korleder på Windsor 
Castle og i øvrigt også klaverlærer for 
prinsesse Elizabeth, den nuværende 
britiske dronning.

Down by the Sally Gardens er ikke en 
’ægte’ folkesang, men lyder sådan, og 
det er netop meningen. Teksten er  
skrevet af den berømte irske digter Yeats,  
som kaldte det en ”rekonstruktion” af 
en vise om ulykkelig kærlighed, han 
havde hørt en gammel kone synge. Hun 
kunne desværre kun huske tre linjer! 

Først flere år senere, i 1909, fandt man 
på at sætte Yeats’ smukke vers til en irsk 
folkemelodi, The Moorlough Shore. Det 
smægtende korarrangement af sangen 
er lavet af den engelske kordirigent 
Edward Higginbottom, som lader 
damerne og herrerne synge melodien 
på skift, mens de klanglige omgivelser 
ændrer sig vers for vers.

Elgars sang The Shower (Regnbygen) 
er et godt eksempel på den ’våde 
stil’, man hører i engelsk musik fra 
begyndelsen af 1900tallet. En pastoral 
musik med landlige stemninger, 
gennemvædet af dug – og som her: 
tårer og regnbyger. 

Elgars kollega Delius var endnu vådere 
og ret dristig, da han i 1917 skrev To be 
sung of a summer night on the water, for 
musikken har nemlig ingen tekst. Koret 
skal simpelthen synge ”Aaahhh” – en idé, 
som var helt ny dengang. Tanken er, at 
roturen i den lyse sommernat er så smuk, 
at ord ikke rækker til at beskrive det. 

lyder – gådefuldt: ”Drømte mig en drøm 
i nat om silke og ærlig pæl” (de sidste to 
ord betyder formentlig ’kostbart tøj’). 

Hvad resten af sangen har handlet 
om, er der ingen der ved. I 1945 
lavede digteren Erik Bertelsen og 
musikforskeren Paul Hamburger 

en fri rekonstruktion, der fuldender 
sangen på en meningsfuld og sangbar 
måde. I deres udgave er visen en 
kærlighedsromance, der foregår i 
en drøm. Makkerparret Bertelsen 
og Hamburger skrev for øvrigt 
også sangen Blæsten går frisk over 
Limfjordens vande.

Engelsk romantik
William Harris: Faire is the heaven

Trad., arr. Edward Higginbottom: Down by the Sally Gardens

Edward Elgar: The Shower

Frederick Delius: To be sung of a summer night on the water

Juhani Komulainen: Shall I compare thee to a summer’s day?
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Kærlighed i den danske sommernat
FÆLLESSANG: Jeg gik mig ud en sommerdag at høre

Jørgen Jersild: Venus; Daphnis byder sin kiereste Galathé hen til sin bolig

Oluf Ring: Danmark, nu blunder den lyse nat

FÆLLESSANG: Du danske sommer, jeg elsker dig

Svend S. Schultz: Midsommersang; Yndigt dufter Danmark

Som appendiks til de gamle 
engelske sange får vi en nutidig 
udsættelse af Shall I compare thee 
to a summer’s day?, Shakespeares 
berømte kærlighedsvers, sat i musik 
af finnen Juhani Komulainen. Digtet 
er Shakespeares Sonet nr. 18, hvor 

en smuk ung mands egenskaber 
sammenlignes med en strålende 
sommerdag. Hvem manden i digtet var, 
er der ingen der ved. Men Shakespeare 
slutter sin tekst med den fiffige 
bemærkning, at hans digt vil gøre den 
unge mand udødelig.

Hvis der er noget, man her i de nordlige 
egne forbinder med sommer, så er 
det kærlighed. Og sådan var det også 
i gamle dage! Teksterne til Jørgen 
Jersilds madrigaler Venus og Daphnis 
byder sin kiereste Galathé hen til sin 
bolig er fra 1600tallet. I allegorier fra 
den klassiske mytologi fortæller de 
deres kærlighedsscener, og Jersild, der 
hellere komponerede lidt, men godt, 
sætter dem raffineret i musik.

Mere enkle er to af de mest elskede 
danske sommersange, der fungerer 
som både fællessang og koncertmusik. 
Det er Oluf Rings Danmark, nu blunder 
den lyse nat og Otto Mortensens melodi 
til Du danske sommer, jeg elsker dig. 
De er egentlig skrevet som enstemmig 
musik med klaverakkompagnement, 
og i den form kender man dem fra bl.a. 
Højskolesangbogen.

Komponisten Svend S. Schultz, 
der gennem mange år var dirigent 
for Radiokoret, skrev derimod sine 
sange som vidunderlige korsatser. 
Midsommersang bygger flot og 
optimistisk sin sommerhyldest op som 
en frydefuld hymne, mens Yndigt dufter 
Danmark er selve essensen af den danske 
sommerkærlighed med sine ømme vers 
om unge forelskelser i de lyse nætter. 
Smukkere kan det ikke gøres!  

Jens Cornelius
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Drømte mig en drøm i nat
Anonym ca. 1350, Poul Hamburger/Erik Bertelsen

Drømte mig en drøm i nat
om silke og ærlig pæl,
bar en dragt så let og glat
og solfaldets strålevæld.
Nu vågner den klare morgen.

Til de unges flok jeg gik,
jeg droges mod sang og dans.
Trøstig mødte jeg hans blik
og lagde min hånd i hans.
Nu vågner den klare morgen.

Alle andre på os så,
de smilede, og de lo.
Snart gik dansen helt i stå;
der dansede kun vi to.
Nu vågner den klare morgen.

Drømte mig en drøm i nat
om silke og ærlig pæl 
Fjernt han hilste med sin hat,
og grå gik min drøm på hæld.
Nu vågner den klare morgen.

Fællessange
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Jeg gik mig ud en sommerdag at høre
Svensk folkemelodi ca. 1600/N.F.S. Grundtvig

Jeg gik mig ud en sommerdag at høre
fuglesang, som hjertet kunne røre,
i de dybe dale
mellem nattergale
og de andre fugle små, som tale.

Der sad en lille fugl i bøgelunden,
sødt den sang i sommeraftenstunden,
i de grønne sale,
mellem nattergale
og de andre fugle små, som tale.

Den sang så sødt om dejligst vang og vænge,
hvor kærminder gro som græs i enge.
I de grønne sale,
mellem nattergale
og de andre fugle små, som tale.

Den sang om alt, hvad det er lyst at høre,
allerhelst, hvad hjertet dybt kan røre.
I de grønne sale,
mellem nattergale
og de andre fugle små, som tale.
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Du danske sommer, jeg elsker dig
Otto Mortensen/Thøger Larsen
 
Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig.
Snart kolde farver i sky og vand,
snart nøgne piger ved hver en strand!
Mer, mer, mer
jeg dog dig elsker, hver gang du ler.

Du er i sindet jo lunefuld,
dog hjertet inderst er pure guld,
et eventyr er dit glade navn,
og blomster lyser ud af din favn.
Korn, korn, korn
i drømme gror under månens horn.

Når dine bølger mod bredden gik,
beruset blå som gudinders blik,
en ungdom jubled’ din lovsang ud,
kun klædt i solskin og brunet hud.
Ned, ned, ned
til dåb i glemsel og evighed!

Og når du strakte med åbent sind
de lyse nætter i himlen ind,
imens det dufted’ af hyld og hø,
vi bad: lad drømmen dog aldrig dø!
Ak, ak, ak!
Vort hjerte svulmed’ af tro og tak.

Du danske sommer, min hilsen tag,
du lyse nat og du lyse dag!
Går tit du kold over landet hen,
jeg véd, du kommer dog hed igen!
Ja, ja, ja,
jeg véd, dit hjerte er guld endda.





ÅRSTIDERNE – 28 DANSKE SANGE
DR VOKALENSEMBLET
Dirigent: Bo Holten

Oplev årets gang med DR VokalEnsemblet og 28 skønne  
danske sange i klassiske arrangementer – fra Carl  
Nielsens elskede forårs- og sommersange til septembers  
blå himmel og vinterens vrimlende sneflokke.

CD’en kan købes efter koncerten.
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GLÆD DIG TIL EN NY SÆSON  
MED DR VOKALENSEMBLET

MEDITATIONSKONCERT  10. OKT ’19  Roskilde Domkirke  
 11. OKT ’19  Aarhus Domkirke  
 12. OKT ’19  Københavns Domkirke  

SAMMEN OM SORGEN 31. OKT ’19 Bibliotekssalen Rundetaarn 
 
VALS & KÆRLIGHED 1. NOV ’19 Bibliotekssalen Rundetaarn 
 
FANTASTISKE STEMMER 8. NOV ’19 Trinitatis kirke 
 
AN ENGLISH CHRISTMAS 14. DEC ’19 Garnisonskirken 
 15. DEC ’19 Garnisonskirken 

Læs mere og køb billetter på drvokalensemblet.dk
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DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre 

A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MCKINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL

AAGE OG JOHANNE LOUISHANSENS FOND

AUGUSTINUS FONDEN

CARL NIELSEN OG ANNE MARIE CARLNIELSENS LEGAT

KNUD HØJGAARDS FOND

WILHELM HANSEN FONDEN

BECKETTFONDEN

BIKUBENFONDEN

DET OBELSKE FAMILIEFOND

FREDERIKSBERGFONDEN

NORDEAFONDEN

WILLIAM DEMANT FONDEN

SPORTGOODSFONDEN

STATENS KUNSTFOND
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