
Noseda
& Fangen



19. september kl. 19.20
22. september kl. 12.15                                                                                                                
                                                                                                              

                                                                              
                                                                                                        
kl. 18.30 i koncertsalen 
v. Celine Haastrup

MØD
MUSIKKEN

DR SymfoniOrkestret
Koncertmester: Christina Åstrand 

DR KoncertKoret 
Korsyngemester: Poul Emborg  

Gianandrea Noseda
Dirigent

Anna Maria Chiuri 
Mezzosopran 

Stephan Rügamer 
Tenor

Michael Nagy 
Baryton

Torsdag 19. september 2019 kl. 19.30

02



Luigi Dallapiccola (1904-75)

Il prigioniero (Fangen) (1948)

En prolog og en akt, bygget på 
’La torture par l’espérance” af Auguste Villiers de l’Isle-Adam og 

’La légende d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak’ af Charles de Coster.

•

Personer:

Moderen – Anna Maria Chiuri
Fangen – Michael Nagy

Fangevogteren & Storinkvisitoren – Stephan Rügamer

2 præster – Adam Riis, tenor, Steffen Bruun, bas

 •

Prolog (Moderen)
Primo intermezzo corale

Prima scena (Fangen, Moderen)
Seconda scena (Fangen, Fangevogteren)

Terza scena (Fangen, 2 præster)
Secondo intermezzo corale

Quarta scena (Fangen, Storinkvisitoren)

     ca. 50’ (ingen pause)

Program
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Kære publikum

Velkommen til en særlig operaaften 
med DR SymfoniOrkestret og et 
fornemt hold af internationale gæste-
kunstnere her i DR Koncerthuset.

Det er ikke nogen hemmelighed, 
at aftenens værk Fangen kan være 
stærk kost for både publikum og 
medvirkende. Derfor er vi særligt 
glade for at se jer, som har lyst til at 
gå ind i operaens intense fortælling 
sammen med os og få en sjælden 
koncertoplevelse i aften.

I DR SymfoniOrkestret præsenterer vi 
hver sæson en opera som koncertant 
opførelse, og det er der mange gode 
grunde til. For det første findes der 
så mange pragtfulde operaer, at vi 
ikke synes at orkestrets musikere og 
publikum her i DR Koncerthuset skal 
snydes for at opleve dem – selvom 
vores smukke sal strengt taget ikke er 
et operahus.  

For det andet giver operaopførel-
serne os mulighed for at samarbejde 
med nogle af de mange fantastiske 
kunstnere, som findes indenfor 
operaverdenen. Sådan er det også 
i aften, hvor vi har tre fremragende 
internationale sangere på scenen 
sammen med en af verdens førende 
dirigenter, italieneren Gianandrea 
Noseda. 

Idéen om at opføre operaen Fangen 
kommer fra Gianandrea Noseda selv, 
og samtidig har vi skrevet kontrakt 
med det engelske pladeselskab 
Chandos om at indspille værket 
sammen med ham og aftenens 
sangerhold. Alt i alt en fantastisk 
chance for DR SymfoniOrkestret for at 
fordybe sig i et banebrydende værk, 
der rager op som en skarptegnet 
klippe i det 20. århundredes 
operalandskab.

Når det kommer til selve musikken, 
er det fascinerende at tænke på, at et 
værk som Fangen i sit udtryk kan virke 
ultramoderne, selvom det er skrevet 
midt i forrige århundrede. For os i 
DR SymfoniOrkestret er det vigtigt, 
at vi ikke kun afspejler den klassiske 
tradition tilsat en dosis nulevende 
komponister, men at vi også husker at 
se os over skulderen og vende blikket 
mod de mesterværker, som er skabt for 
et par generationer siden, og som har 
medvirket til at forme vores egen tid. 

For jer i publikum vil aftenen måske 
være anderledes end mange andre 
koncert- og operaoplevelser, I har 
haft. For det første har vi valgt at 
opføre Fangen alene uden andre 
omgivende værker, som kunne 
forlænge koncerten. Det valg har vi 
truffet, fordi det er vores erfaring, 
at værker, der både musikalsk og 
indholdsmæssigt er så intense som 
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Fangen, står stærkest og klarest, hvis 
de får ro omkring sig – både hos de 
medvirkende og publikum.

For det andet opfører vi operaen 
rent koncertant, dvs. uden kostumer, 
kulisser og skuespil på scenen. Det 
føler vi er i smuk overensstemmelse 
med operaens oprindelige idé. 
Fangen er nemlig oprindeligt skrevet 
som radioopera, og her må man sige, 
at vi er på hjemmebane i DR. 

Sammen med os, der er her i 
Koncertsalen i aften, følger mange 
tusind lyttere i hele landet med ved 
højttalerne. Aftenens koncert udsendes 

nemlig – ligesom alle andre koncerter 
med DR’s kor og orkestre – på DR P2, 
godt hjulpet af radioværternes levende 
formidling.

På den måde er det ikke bare jer i 
publikum, der får chancen for at møde 
et sjældent, moderne mesterværk, 
men alle, der er nysgerrige efter at 
lære den moderne musiks stærkeste 
udtryk at kende. 

God fornøjelse! 

Kim Bohr
Chef for DR Koncerthuset,
Den levende musik og P2
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Gianandrea Noseda
& Michael Nagy

Den verdensberømte italienske dirigent 
Gianandrea Noseda er chefdirigent  
for National Symphony i Washington og 
1. gæstedirigent for London Symfoni- 
orkester og Israel Filharmonikerne.  
Han er født i 1964 og var pianist, inden 
han skiftede til dirigentfaget og fik sit 
gennembrud i 1990’erne. Få år senere 
blev han chefdirigent for Det italienske 
Radiosymfoniorkester, og indtil 2018 
var han chefdirigent for operaen i  
Torino. Udenfor Italien har han været 
chefdirigent for BBC Filharmonikerne 
og for Pittsburgh Symfoniorkester.  
I 2021 tiltræder han posten som chef-
dirigent for Zürich Operaen.
 
Gianandrea Noseda har heldigvis også 
forbindelse til DR SymfoniOrkestret, 
som han i aften dirigerer for 6. gang – 
alle gange har han haft italiensk musik 
på programmet. Med orkestret har 
han også indspillet en fremragende 
udgave af Sjostakovitjs cellokoncerter 
med Enrico Dindo er solist. Blandt  
Gianandrea Nosedas mange ind-
spilninger er i øvrigt to albums med 
orkestermusik af Dallapiccola.

Den voldsomme hovedrolle som  
Fangen synges af den tyske baryton 
Michael Nagy. Han er en sanger, der 
har hjemme på de største centraleuro-
pæiske operascener, og han optræder 
ofte på Deutsche Oper i Berlin, den Bay-
erske Statsopera i München og Zürich 
Operaen. Ved de berømte Wagner- 
festspil i Bayreuth har han tre år i træk 
sunget rollen som Wolfram i Tannhäuser. 

Den 43-årige Michael Nagy har 
tidligere sunget Dallapiccolas opera 
Fangen sammen med DR Koncert-
Koret, nemlig i 2016, hvor DR’s kor 
medvirkede i en opførelse med Elbfil-
harmonikerne i Hamborg. 

Sidste år var Michael Nagy igen solist 
med DR KoncertKoret, denne gang i 
Duruflés smukke Requiem. 

Michael Nagy optræder ofte som 
oratoriesolist, både i Europa, Amerika 
og i Australien, og skulle der opstå for-
sinkelser i lufthavnene på hans mange 
koncertrejser, kan han flyve hjem selv, 
da han er en dygtig amatørpilot. 
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Anna Maria Chiuri
& Stephan Rügamer

Tenoren Stephan Rügamer synger 
dobbeltrollen som Fangevogteren og 
Storinkvisitoren. Stephan Rügamer 
er en central sanger i tysk opera, og 
de sidste 20 år har han været ansat 
ved Berlins Statsopera. Som ung 
tenor blev han udvalgt af chefdirigent 
Daniel Barenboim, og siden har 
Statsoperaen været hans musikalske 
base. I sidste måned medvirkede han 
her ved Barenboims opførelse af hele 
Wagners Nibelungens Ring.

Som gæstesolist har Stephan Rügamer 
sunget på La Scala i Milano, Semper 
Operaen i Dresden og mange af Euro-
pas andre førende scener, og som 
koncertsanger har han optrådt med 
bl.a. Israel Filharmonikerne og i Japan. 

Stephan Rügamer sang rollen som 
fangevogteren i DR KoncertKorets 
opførelse af Fangen i Hamborg 2016. 
I forbindelse med aftenens koncert 
bliver hans fortolkning af den 
komplekse rolle nu indspillet af plade-
mærket Chandos.

Rollen som Fangens mor, der så hjerte- 
skærende indleder hele operaen, 
synges af den italienske mezzosopran 
Anna Maria Chiuri. Hun er en drama-
tisk sangerinde, der især har Wagner, 
Verdi og Strauss på sit repertoire. 

Denne sommer har hun sunget rollen 
som Amneris i Verdis Aida i Veronas 
berømte Arena, og hun har sunget 
rollen som Herodias i Richard Strauss’ 
Salome ved Salzburg Festspillene. 
Hun har et tæt forhold til også tysk 
opera, for hun er opvokset i det to-
sprogede og allernordligste Italien på 
grænsen til Østrig. 

Det er i aften første gang, man kan høre 
Anna Maria Chiuri i Koncerthuset, men 
i løbet af sin fornemme karriere har hun 
andre steder samarbejdet med både 
DR SymfoniOrkestrets italienske chefdi-
rigent, Fabio Luisi, og med Gianandrea 
Noseda, der i aften dirigerer Fangen.
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DR SymfoniOrkestret
& DR KoncertKoret

08

DR SymfoniOrkestret har været DR’s
musikalske flagskib siden grund-
læggelsen i 1925. I selskab med
orkestrets 106 klassiske musikere kan
alle opleve den store, symfoniske musik
– enten ’live’ i DR Koncerthuset eller
transmitteret på radio, TV og internet.

Hvert år oplever mere end 100.000
musikelskere magien i den levende,
symfoniske musik med DR Symfoni-
Orkestret. De klassiske Torsdags-
Koncerter følges hver sæson af
500.000 danskere på radio, TV
og internettet, og millioner lytter
med, når koncerterne transmitteres
internationalt.

Sammen med DR Big Band og DR’s vifte
af kor udgør DR SymfoniOrkestret den
levende musik i DR, som ud over godt
150 årlige koncerter og arrangementer
i DR Koncerthuset tæller lige så mange
på turnéer rundt omkring i Danmark.
Hver sæson tager DR SymfoniOrkestret
og chefdirigent Fabio Luisi desuden på
en større udlandsturné, hvor de bl.a.
opfører musik af danske komponister.

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.

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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Luigi Dallapiccola: 
Fangen

Den korte opera Fangen er et 
skelsættende musikværk. Dels 
fordi den er et voldsomt opgør 
med fascismens umenneskelighed, 
komponeret lige efter 2. Verdenskrig. 
Og dels fordi den er en af verdens 
første operaer, der er komponeret 
efter seriel teknik – dvs. efter strengt 
modernistiske principper. 

Operaen udspiller sig under den 
spanske inkvisition, den katolske 
kirkes forfølgelse i 1400- og 
1500-tallet af de mennesker, 
man ikke mente var rettroende. 
Jøder, protestanter, muslimer og 
homoseksuelle blev fængslet og 
henrettet i tusindvis. 

Som symbol på sin egen samtids 
tyranni tager Dallapiccola altså 
fortidens kampe med ind i sin 
fremtidsmusik. Han regnede nemlig 
ikke med andet, end at historiens 
grusomheder og tragedier altid vil 
gentage sig.

Luigi Dallapiccola begyndte at skrive 
operaen i 1944, da Mussolinis fascister 
var blevet overvundet, og nazismen 
tydeligvis også stod for fald. I 1948 var 
operaen færdig, samtidig med at en ny 
verden var i støbeskeen. Intet var som 
før, intet kunne blive som før. Operaen 
blev heller ikke opført, som operaer 
plejer at blive – på en scene. I stedet 
blev den skrevet som radio-opera og 

uropført i 1949 i en transmission af den 
italienske radio RAI.

Operaens handling fandt Dallapiccola 
hos den gamle franske forfatter 
Auguste Villiers de l’Isle-Adam, der i 
1888 havde udgivet en novellesamling 
med den passende titel Nye grusomme  
fortællinger. For novellen La torture 
par l’espérance (Tortureret af håb) 
er så grusom, som det kan tænkes. 
Den fortæller om en fange, hvis 
torturbøddel lover, at han vil blive sat 
fri. Det lykkes akkurat for fangen at 
udholde alle pinsler ved at tænke på 
friheden, der vil komme. Men da han 
omsider tror, at han bliver løsladt, er 
det ikke friheden, man fører ham til, 
men det bål, han skal brændes på. 
Håbet viste sig at være den sidste og 
værste tortur.

Handlingen

Fangen foregår i den spanske 
by Saragossa i anden halvdel af 
1500-tallet. Fortællingen indledes 
af en prolog, hvor en desperat mor 
synger om sin søn, der er fanget 
af inkvisitionen. Hun er på vej til at 
besøge ham i fængslet og aner, at 
det bliver for sidste gang. Moderen 
fortæller om en drøm, hvor hun har 
set Spaniens mægtige kong Filip 
forvandle sig til selve Døden. Koret 
afbryder hende med en voldsom bøn, 
sunget på latin.
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I næste scene møder moderen sin søn i 
fængslet. Han fortæller hende om den 
tortur, han er blevet udsat for, men at 
fangevogteren har vist ham fortrolighed 
og fornyet hans håb og frihed. 

Da kommer fangevogteren for at 
fortælle fangen, at de undertrykte har 
gjort oprør i Flandern (dengang under 
spansk herredømme), og at Roelandt-
klokken, der signalerer krig, vil ringe 
igen og bringe inkvisitionen til fald. 
Med et mærkeligt nærvær betror han 
fangen: ”Håb, min broder, brug hver 
time på at håbe.”

Da fangevogteren går, lader han 
døren til cellen stå på klem, og fangen 
stikker af – på den aften, hvor hans 
henrettelse ellers skulle finde sted. 
Han sniger sig ud gennem fængslets 
underjordiske korridorer, og det 
lykkes ham at undslippe sine fjender, 
en torturbøddel og to af inkvisitionens 
præster. Der er frisk luft for enden af 

tunnelen, og i sin hallucination synes 
fangen at kunne høre stormklokken 
ringe. Så åbner han døren til det, han 
tror er friheden.

Det er nat, og fangen ser, at han 
befinder sig i en have. Han stirrer på 
stjernehimlen og dufter cedertræerne. 
Men han er ikke i det fri, for frem 
træder selve storinkvisitoren, der 
spørger ham: ”Hvorfor vil du flygte på 
aftenen for din frelse?” 

I fængslets gård har man gjort et bål 
klar til at brænde ham. Fangevogterens 
falske frihedshåb var den værste 
tortur – nu er døden måske den 
sidste mulighed for befrielse, fangen 
har tilbage?

En skuffet antifascist

Luigi Dallapiccola, der i sine unge 
dage havde været begejstret for 
Mussolini, blev i løbet af 1930’erne 



glødende modstander, da det gik op 
for ham, hvilket vildspor fascismen 
var. Hans jødisk-fødte kone blev truet 
på livet, og Dallapiccola, der var en 
fremragende pianist, stoppede med 
at optræde i Tyskland og de nazistisk 
besatte lande.

”Jeg kunne kun protestere ved at 
skrive musik”, sagde Dallapiccola 
senere, og i krigens begyndelse 
komponerede han protestværket 
Canti di prigionia (Fængselssange).  
På samme tid fandt han sammen med 
sin kone på idéen til operaen Fangen.
 
Operaen er som sagt skrevet i seriel 
stil. Serialisme er en videreudvikling 
af tolvtonemusikken, hvor ikke bare 
tonerækkefølger, men også rytmer 
og dynamik følger et forudplanlagt 
skelet. Ikke for at tage idéerne fra 
komponisten, men for at skabe et 
andet musikalsk grundlag end den 
gamle verdens dur- og moltonearter, 
som avantgardisterne fandt helt 
udtjente. 

Dallapiccola mødte første gang 
tolvtonemusikken i midten af 
1920’erne og kasserede alt, hvad 
han havde skrevet inden da. Han 
blev herefter Italiens første serielle 
komponist og bibragte teknikken sin 
egen personlige, lyrisk-dramatiske stil, 
der var meget velegnet til vokalmusik. 
Men krigen gav også hans musik en 
dyb alvor, som var helt urokkelig. 
”Kunst kan kun skabes efter streng 
planlægning”, udtalte han.

I Fangen arbejder Dallapiccola 
med tre serielle tonerækker, der 

Efter operaen Fangen skrev 
Dallapiccola endnu et 

markant værk om politisk 
tyranni og undertrykkelse, 

Canti di liberazione 
(Befrielsessange).

fungerer som en slags ledemotiver. 
En række for ’håb’, en for ’bøn’ og 
en for ’frihed’. Overordnet opleves 
operaens kompakte forløb (den 
varer blot 50 minutter) dog som ét 
stort følelsescrescendo. En konstant 
udvidelse af håbet, der så tragisk og 
desillusioneret ender i absolut intet – 

på ordet ”la libertá”, friheden. 
Fangen blev en sensationel succes, 
og allerede i 1950, året efter 
radiopremieren, lavede man en 
scenisk opsætning i Italien. Operaen 
fik næsten 200 opførelser rundt 
omkring i 1950’erne, og i 1960 blev 
den også opført i USA. Den har status 
som en af efterkrigstidens vigtigste 
operaer og er uden tvivl Dallapiccolas 
mest berømte værk.

I forbindelse med opførelsen i aften 
indspiller DR SymfoniOrkestret og 
de øvrige medvirkende Fangen 
til udgivelse på det engelske 
plademærke Chandos.

Jens Cornelius
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Luigi Dallapiccola: 
Fangen (Il prigioniero)

PROLOGO
Tekst: Luigi Dallapiccola 

La madre
Ti rivedrò, mio figlio! 
Ti rivedrò...
Ma una voce nel cuor mi sussurra:
“Questa è l’ultima volta!”

Ti rivedrò, mio figlio!
Da più mesi mi struggo
ne la brama di te,
e l’affanno per te,
e l’accorato amor di te, mio figlio,
mio solo bene!
Il mio sogno... il mio sogno...
Tutte le notti m’opprime... 
sempre uguale...  
A poco a poco s’aprono le nebbie
del sonno. 
Ecco: agli occhi m’appare        
un antro quasi buio, 
interminabile.
Lontano, in fondo, una figura, 
un’ombra,
uno spettro..., – non so –, 
avanza su di me
lentissimo, pauroso.
Tento di volger gli occhi...
tento 
di non vedere...
Ma c’è qualcosa assai 
di me più forte
che tien le mie pupille aperte e fisse.

PROLOG
Oversættelse: Magna Blanke   

Moderen
Jeg får dig at se igen, min søn! 
Ja, det gør jeg . . . 
Men en stemme i mit hjerte hvisker: 
”Dette er sidste gang! ” 

Jeg får dig at se igen, min søn! 
Mit bryst har været pint 
i de mange timer, 
ja måneder, af længsel efter dig, 
og af den store smerte mit hjerte har 
for dig, min søn, min skat!  
Det er som en drøm – en drøm . . . 
der ganske ødelægger min søvn – 
altid den samme . . . 
Ganske langsomt er de tåger, der fylder 
min søvn, begyndt at blive svagere. 
Således altså at de forsvinder, 
forandrer sig til en dyb og skummel 
kaverne, der udvider sig. 
Og der langt ude findes en figur, 
en skygge eller et spøgelse, 
der bevæger sig mod mig 
gennem mørket, ganske langsomt, 
og det er fuldt af gru. 
Forgæves prøver jeg at løbe væk . . . 
prøver at undgå 
at se det komme nærmere . . .
men pludselig er der noget, 
der er meget stærkere end mine 
kræfter, der får mit blik til at stivne.  



[Ballata]
Velo! Lo riconosco! 
Avanza.
Le sue labbra di ferro 
non san che sia il sorriso;
sembra un rintocco funebre 
il suo pesante passo.
Gli balena negli occhi il riflesso dei roghi
che a volte alimentò 
col proprio fiato. Tace. 

Non sugli uomini impera,
ma sopra un cimitero 
il Re che turba il mondo 
col suo fantasticare.
È lui, Filippo, il Gufo, figlio dell’Avvoltoio,
poggia la fronte pallida 
a una vetrata. 
Infine solleva il braccio destro in alto, 
mormorando:
“Dio Signore è del cielo; 
Io son Re sulla terra.”

Son risalite intanto
le nebbie del mio sonno.
A poco a poco il Gufo 
muta i suoi lineamenti:
svaniti gli occhi, quasi per magia,
son restate le occhiaie 
bianche e vuote...
Si scavano le guance 
ed i capelli cadono... 
Ad un tratto non è più Re Filippo 
che mi fissa:
è la Morte!  
Sgomenta, caccio un grido:
“Mio figlio! Mio figlio!”

Primo Intermezzo Corale
Fiat misericordia tua, Domine, super nos.
Quemadmodum speravimus in Te.
Sacerdotes tui induantur justitiam.
Et sancti tui exultent.

[Ballade] 
Jeg kan se ham! Jeg kender ham! 
Han kommer frem. 
Disse kolde jernlæber 
har aldrig kendt til et smil, 
og som en klokkeringen til en begravelse 
lyder hans tunge fodtrin. 
Hans øjne reflekterer ild fra tortur, 
som han også indimellem mærker 
i sit åndedrag. Tavshed. 

Han råder ikke over livet, 
men over en kirkegård; 
han er kongen, der holder verden 
i uro med sin fantasi. 
Han er Filippo, Uglen, søn af Grippen, 
som vender sin blege, kolde pande 
mod et vindue. 
Til sidst løfter han sin højre arm 
mod himlen og råber: 
”Gud er kongen over Himmerige; 
jeg er kongen på jorden.”

Og nu er søvnens tåge 
begyndt at forsvinde, 
og lidt after lidt er Uglen 
ved at forvandles, 
dens øjne forsvandt som ved et mirakel 
og efterlod kun øjenhulerne døde, 
hvide, tomme . . . 
Dens kinder forsvinder, 
og håret falder af issen . . .
Pludselig er det ikke mere Filippo, 
der ser på mig; 
det er døden!  
Grebet af skræk vågner jeg og skriger: 
”Min elskede søn! Åh, min søn!”  

Første kor-intermezzo 
Lad din godhed komme over os, Herre, 
for vi venter på dig. 
Dine vismænd stiller vrede, 
og dine hellige fryder sig.           
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ATTO UNICO
Scena Prima

Il prigioniero
Ero solo. Tutt’era buio.
Buio era in questa cella.
Buio era nel mio cuore.
No, non sapevo ancora
di poter soffrir tanto
e non morire...

La madre
Figlio... figliolo...

Il prigioniero
Temevo il sonno,
quasi per timore
dovesse esser eterno;
temea la veglia, anch’essa 
piena d’ombre e di visioni...

La madre
Mio figlio...

Il prigioniero
... quando il Carceriere pronunciò 
finalmente una parola:
“Fratello”. Dolcissima parola
che mi diede ancor fiducia nella vita.

La madre
. . . che ti diede ancor fiducia nella vita?

Il prigioniero
Come dire
di dove venga la speranza! 
Come s’insinui nel nostro cuore?
“Fratello”. Dolcissima parola
che mi ridiede il senso della luce. 
 
Dopo torture che non so narrare,
dopo che corda e morsa e cavalletto
tutto il mio corpo avevano piagato...

1. AKT
Første scene

Fangen
Jeg var alene. Alt var mørkt. 
Det var mørkt i cellen.   
Det var mørkt i mit hjerte. 
Nej, jeg kunne ikke forestille mig, 
at nogen kunne lide så meget 
uden at dø.   

Moderen
Min søn . . . min søn . . . 

Fangen
Jeg frygtede for min egen søvn, 
jeg turde ikke lukke øjnene, 
jeg frygtede, at min søvn ville blive evig; 
og jeg frygtede for at vågne, 
for der var intet dagslys, kun skygger.  

Moderen 
Min søn . . .  

Fangen 
. . . endelig udtalte fangevogteren 
et ord: 
”Min broder”. Et blidt ord 
der endelig igen gav mig tro på livet. 

Moderen
. . . som gav dig troen på livet tilbage?

Fangen 
Hvordan skal man forklare, 
hvor håbet kommer fra?  
Hvordan kommer det ind i vores hjerte? 
”Min broder”. Et blidt ord 
der genopvakte min tro på livet. 

Efter tortur, der ikke kan beskrives, 
efter at prygl og brændemærker og sår 
havde afsat deres mærker på min krop  



La madre
Figlio, figliolo mio!...

Il prigioniero
... udivo alfine una parola amica:
“Fratello”. Dolcissima parola...
Da quella sera ho ripreso 
a pregare...

E prego sempre, quando cade 
il giorno:
Signore, aiutami 
a camminare,
così lunga è la via che mi pare
di non poterla finire.
Signore, aiutami a salire. 

La madre
Che mi ricordano 
queste parole?
Mi fan pensare ad 
un tempo lontano:
Così pregavi quand’eri bambino...
Triste è riandare 
al tempo tuo felice...

Figlio! figliolo! 
che più ci è rimasto di allora?

Il prigioniero
È il Carceriere.

La madre
È questo, dimmi, proprio
l’ultimo nostro addio?

Scena Seconda

Il prigioniero
Solo. Son solo un’altra volta.
Solo coi miei pensieri. O madre mia!  

Moderen 
Min søn, min søn! 

Fangen          
Jeg hørte til sidst et venskabsord: 
”Broder”.  Et ord om mildhed . . .
Efter den aften er jeg igen 
begyndt at bede . . . 

Og jeg beder således hver dag 
ved aftentid: 
Fader, led mine skridt, 
skærm dem fra fejltagelser, 
for vejen synes så fuld af farer, 
at jeg har svært ved at nå til vejs ende. 
Herre, velsign mig, og hjælp til fremgang. 

Moderen 
Åh, hvor disse ord rører 
ved gamle minder. 
De får mig til at tænke 
på en længst forsvunden tid: 
det var sådan du bad, da du var barn . . . 
Det er trist at møde den tid, 
hvor du var glad . . . 

Min søn, min søn! 
Er der ikke noget tilbage for os?  

Fangen
Det er fangevogteren.  

Moderen 
Sig mig, 
er dette vores sidste farvel?

2. scene

Fangen
Ingen. Jeg er alene som altid. 
Alene med mine tanker. Åh, moder!  
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Il carceriere
Fratello...

Il prigioniero
Questa voce..., quest’unica parola
nel silenzio e nel buio...

Il carceriere
Fratello... spera...

Il prigioniero
Udire infine 
una parola umana
là dove tutto tace...

Il carceriere
Spera, fratello, spera ardentemente;
devi sperare sino a spasimarne:
devi sperare ad ogni ora del giorno;
vivere devi 
per poter sperare.

Fratello...
Nelle Fiandre
divampa la rivolta...

Il prigioniero
Ah!...

Il carceriere
Nelle strade di Gand tumultia il popolo

Il prigioniero
Ah! ...

Il carceriere
Carlo strappò la lingua 
di sua madre il dì che tolse 
la fiera campana a Gand, 
che forte parlava alle Fiandre,
Roelandt, l’orgoglio di tutta una terra. 

Fangevogteren 
Broder . . . 

Fangen
Dette ord, dette eneste ord 
i tavsheden og mørket . . . 

Fangevogteren 
Broder, håb! 

Fangen
Omsider hører jeg 
en menneskestemme 
her, hvor alt er tavshed . . .  

Fangevogteren 
Håb, min broder, håb af hjertet; 
nu må du håbe, til smerte fylder dit bryst, 
brug hver time af dagen til at håbe; 
du må hele tiden leve 
og blive ved at håbe. 

Broder, 
i Flandern 
gør folk oprør . . . 

Fangen
Åh!

Fangevogteren 
I Gent er stræderne fulde af folk. 

Fangen
Åh! 

Fangevogteren 
Carlo glemte længselen 
efter sin moder den dag, 
han så klokketårnet i Gent, 
hvor klokker lød over hele Flandern, 
Roelandt, hele det flamske folks klokke. 



Il prigioniero
Roelandt, com’eri solenne nell’aria
mentre il tuo motto scandivi pacata:
”Quando rintocco vuol dir 
che c’è incendio;
Quando rintocco il paese è in rivolta...”

Il carceriere
Roelandt ancora 
risonare udrai!
Giorno di gioia alfin 
per tanti cuori oppressi… 
Fratello, sappi a quei rintocchi
che il Sant’Uffizio 
e Filippo tramontano!

Il prigioniero
Ah! Ridilla ancora 
la parola attesa!

Il carceriere
Flessinga è conquistata dai Pezzenti; 
sta per cadere Veere; 
a Gorcum si combatte... 

Il prigioniero
Combattono i Pezzenti!

Il carceriere
Sull’Oceano, sulla Schelda,
con il sole, con la pioggia,
con la grandine e la neve,
sui vascelli – lieti in volto –
i Pezzenti passano.
Con le vele aperte ai venti,
bianchi cigni 
che svolazzano,
cigni della libertà!

Il prigioniero
Cigni della libertà!

Fangen
Roelandt, du ringede stolt over byen, 
mens dit motto stille meldte: 
”Lad mig brænde 
af en ild for byen, 
fortæl mig, at nationen er i oprør.” 

Fangevogteren 
Roelandt, du vil stadig høre 
dette budskab! 
Glædens dag 
for mange hjerter, der lider! 
Broder, du skal vide, at i det øjeblik 
er Inkvisitionen og Filippo 
dømt til at fejle.  

Fangen
Åh, gentag lige de ord, 
der er så længe ventet! 

Fangevogteren 
Tiggerne er begyndt at give efter, 
de står ved indhegningen af Veere, 
de kæmper ved Gorcum. 

Fangen
Tiggerne kæmper! 

Fangevogteren 
På havet, på floden, 
i solskin, gennem regn, 
gennem hagl og sne  
kæmper tiggerne i deres skibe, 
fulde af mod. 
For fulde sejl i hård vind 
som store hvide svaner 
stryger de af sted, 
frihedens store svaner!  

Fangen
Frihedens svaner!  
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Il carceriere
Tre colori ha lo stendardo
che accompagna i prodi in mare:
bianco è per la libertà,
è l’azzurro per la gloria,
arancione è per il Principe.
Con le vele aperte ai venti   
i Pezzenti passano,
cigni della libertà. Ah!

Il prigioniero
... della libertà!

Il carceriere
Volano sul fiume rapidi,
sembran nubi 
al vento nordico;
con la prora fendon l’onde,
mentre in alto, dalle stelle,
ai Pezzenti Iddio sorride.
Dio dei liberi, 
ci aiuta!
Sono i cigni candidi,
cigni della libertà! Ah! 

Il prigioniero
... della libertà!

Il carceriere
Il grido di vendetta 
scoppia in Fiandra:
vibrano i cuori 
come corde tese...  

Il prigioniero
Filippo, sanguinario, dove sei?
D’Alba feroce, dove ti nascondi?  

Il carceriere
Dopo la strage riprende la vita...
Non odi intorno voci di fanciulli?
Torna, sole, sulle città liberate!
Campane, spandete nell’aria

Fangevogteren 
Der er tre farver 
på deres banner: 
Hvid for frihed, 
himmelblå for ære, 
orange for landet.  
Med sejlene åbne for vinden 
stryger tiggerne forbi – 
Frihedens svaner. Åh! 

Fangen
. . . frihedens!  

Fangevogteren 
Det går hurtigt ned ad floden 
lige som store skyer, 
vinden driver fra nord;  
med stævnen deler de vandet. 
Fra den stjernefulde himmel 
smiler herren til tiggerne.  
Frihedens herre! 
Kom og hjælp os! 
De er som de hvideste svaner, 
frihedens svaner! Åh! 

Fangen
. . . frihedens!  

Fangevogteren 
Luften er fuld af skud 
om hævn i Flandern . . . 
alles hjerte skælver 
som strengene i en harpe. 

Fangen 
Filippo, du blodtørstige, hvor er du? 
Du grusomme, hvor skjuler du dig? 

Fangevogteren 
Efter massakren begynder livet igen . . . 
Åh! Lyt til børnenes stemmer:  
Åh, sol, skin på vort frie land! 
Og I klokker, ring igen!  



il vostro rintocco 
di gioia... 
Sorridono i volti ed i cuori...

Il prigioniero
Ah! Fratello, grazie a te,
che m’hai fatto sperare!

Il carceriere
Fratello...   
C’è chi veglia su te. 
La libertà tanto agognata 
forse ti è vicina.
Abbi fede, fratello. 
Dormi... e spera!

Il prigioniero
No, no... vaneggio. 
Questa debolezza estrema 
mi causò tant’altre volte 
visioni allucinanti.
Quel riflesso... 
mai prima d’ora l’avevo notato.
Quel riflesso... La lampada...
Ho udito i passi che s’allontanavano...
Mai prima d’ora li avevo notati.
La lampada... 
Nel buio, all’improvviso,piombava 
questa cella le altre sere.
M’ha detto:
“Abbi fede, fratello.
Dormi. Spera”.
M’ha detto: 
“C’è chi veglia su te”.
Ah! Ma allora, questo... 
non è un sogno!
“Spera!” m’ha detto... “Spera!”.

Scena Terza      

Il prigioniero
Signore, aiutami a camminare.
Così lunga è la via che mi pare

Send ud over byen 
jeres glade budskab! 
Alles ansigter og hjerter smiler igen! 

Fangen 
Åh! Broder! Tak til dig, du som 
gav mig håbet tilbage!  

Fangevogteren 
Broder! 
Der er én, som vogter over dig.  
Og måske er den frihed, 
som du har længtes efter, nær. 
Bliv ved med at tro, broder! 
Sov nu . . . og håb! 

Fangen 
Nej, nej, det er vanvid.  
Denne frygtelige udmattelse 
giver igen min hjerne visioner; 
det er halluciationer.  
Den refleksion … fangevogterens lampe…
Jeg hørte klart hans fodtrin, 
da han gik væk. 
Aldrig før har jeg hørt dem 
som efter-ekko. 
Lampen, 
mærkeligt, alle andre aftener 
henlå denne celle i mørke.  
Han sagde: 
”Bliv ved med at tro, broder. 
Sov nu – og håb.”  
Han sagde til mig: 
”Der er én, som våger over dig.”  
Åh! Men denne gang . . . 
nej, det er ikke en drøm! 
”Håb!” sagde han til mig . . . ”Håb!” .

3. scene    

Fangen 
Fader, led mine skridt. 
For vejen er så lang, at jeg synes, 
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di non poterla finire.
Signore, aiutami a salire.

Buio. Silenzio. Come fra le tombe.
Chi viene? 
Che angoscia, Iddio! 
Sulle carni straziate
risento il morso 
di quelle tenaglie...
risento il ferro... il fuoco...
Signore, aiutami a camminare...

Non reggo.
Sorpreso qui, la notte,  
evitar non potrei
nuovi, atroci supplizi. 
Che fare?
Ritornare nella mia cella scura
ad aspettare ancora 
e sempre invano!

”Vieni fuori!” una voce 
disse a Lazaro un giorno: 
e dalla fossa umida e buia
Lazaro apparve.
Odo una simile voce 
a me intorno:
dal buio mi chiama alla luce...
m’incanta, mi vuole 
a sé dall’ombra
con magica parola...

Ahimè! 

Primo sacerdote
La Comunione sub utraque specie...

Secondo sacerdote
Silenzio...
M’era sembrato d’udire...

Primo sacerdote
Che cosa!

at jeg ikke kan nå enden. 
Fader, hjælp mig til at komme frem. 

Mørke. Tavshed. Det er som i en grav. 
Hvem kommer her? 
Åh, rædsel, o Gud! 
I min sønderrevne krop 
føler jeg igen denne kradsen 
af frygtelige kløer . . . 
igen mærkes jern og brand . . . 
Fader, led mine skridt. 

Jeg kan ikke. 
Opdaget her ved midnat  
kan jeg aldrig undslippe, 
fra nu af venter hårdere tortur. 
Hvad skal jeg gøre?
At vende tilbage til min celle, 
hvor der kun er mørke og tavshed, 
ville betyde forgæves, håbløs venten. 

”Kom frem,” lød det en dag 
til Lazarus’ legeme; 
og Lazarus, nu levende, 
kom frem fra gravens mørke. 
Jeg kan i mit indre høre 
en lignende stemme, 
der kalder mig fra mørket til lyset; 
Det henrykker mig 
og drager mig væk fra skyggerne 
med ord, der lyder som magi.  

Åh, nej!  

Første præst  
Altergang i begge former . . . 

Anden præst  
Tys! 
Hvad var det, jeg synes, jeg hørte der?  

Første præst  
Du hørte et eller andet?  



Secondo sacerdote
Come il sospiro di qualcun... 
che viva...

Primo sacerdote
E chi potrebbe vivere qui intorno?
I carcerati dormon nelle celle:
li attende all’alba assai 
più lungo sonno.

Secondo sacerdote
Voglia il Cielo toccare i loro cuori
in quest’ultima notte...

Primo sacerdote 
La Comunione sub utraque specie...

Secondo sacerdote
Negano la reale Presenza... 

Il prigioniero
Quegli occhi mi guardavano!
Occhi tremendi... 
ancor vi vedo impressi
su quest’umido muro... 

No... no... son le pupille 
che ritengono ancora quello 
sguardo incancellabile.

M’hanno veduto 
quei terribili occhi?
Così lunga è la via che mi pare...  
Sulle mie mani passa 
un soffio d’aria... una fredda carezza... 
donde viene?
La porta non dev’essere lontana...
Signore, aiutami a salire...
La porta! La porta! Sono al fine!
La campana di Gand!   
La gran campana!
Roelandt, la fiera! Filippo! Filippo!
I giorni del tuo regno son contati!

Anden præst
Det var som åndedræt fra én, 
der stadig er levende. 

Første præst 
Og som kunne være i live hernede? 
Fangerne sover nu i deres celler; 
ved daggry venter der dem 
en længere søvn. 

Anden præst   
Gid Himlen ville røre ved deres hjerter
i denne særlige nat . . .  

Første præst 
Altergang i begge former . . . 

Anden præst 
De forbyder den kirkeliges nærvær.  

Fangen 
Åh, hvor disse øjne så skarpt på mig!  
Øjne så store! 
Jeg ser dem næsten fasttrykt 
til denne fugtige mur.  

Nej, nej, det er mine egne øjne, 
som føler 
deres brændende blik. 

De må have set mig, 
disse to gennemborende øjne. 
Vejen synes så lang og fuld af rædsel . . . 
På mine hænder mærker jeg 
et pust af kølighed, et blidt kærtegn . . . 
hvor kommer det fra? 
Nu må det nærme sig døren . . .  
Fader, hjælp mig til at komme videre! 
Døren, døren – nu har jeg nået den!  
Det er klokken i Gent, 
den store klokke. 
Roelandt ringer! Åh, Filip, åh Filip!  
Dit riges dage er talte!  
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Secondo intermezzo Corale
Domine, labia mea aperies
et os meum annuntiabit laudem tuam.

Scena Quarta

Il prigioniero
Alleluja!
Quest’aria... questa luce...La libertà!

Il coro interno
Domine... Domine...

Il prigioniero
Non ho sperato invano,
non ho sperato invano...

Il coro interno
Domine, labia mea aperies...

Il prigioniero
Le stelle! Il cielo! questa è la salvezza...
Fuggir per la campagna... 
Con le prime luci 
dell’alba sarò sui monti...   
Il profumo dei cedri... La libertà...  

Il coro interno
Et os meum annuntiabit laudem tuam...

Il prigioniero
Alleluja!

Il grande inquisitore (Il carceriere)
Fratello...

Alla vigilia della tua salvezza
perché mai 
ci volevi abbandonare?

Il prigioniero
S’è fatta luce! Vedo! Vedo! 
La speranza... l’ultima tortura...

Andet kor-intermezzo
Herre, åbn mine læber, 
og min mund vil forkynde din pris.

4. scene

Fangen 
Halleluja! 
Denne luft, dette lys . . .Friheden!  

Kor 
Herre! Herre!

Fangen
Jeg har ikke håbet forgæves, 
jeg har ikke håbet forgæves . . . 

Kor 
Herre, åbn mine læber . . .  

Fangen 
Stjernerne! Himlen! Dette er frelse! 
Jeg vil flygte tværs over markerne. . . 
Ved det første lys 
vil jeg være højt oppe i bjergene . . 
Duften af cedertræerne . . . friheden! 

Kor 
Og min mund vil forkynde din pris . . . 

Fangen  
Halleluja!  

Den store inkvisitor (Fangevogteren)   
Broder,  

nu her, lige efter din befrielse, 
hvorfor vil du så være så utaknemmelig 
– og forlade os? 

Fangen
Åh, jeg forstår! Jeg ser det! 
Håbet er den værste tortur; 



Di quanto mai sofferte, 
la più atroce...
Il rogo! Ah!

Il grande inquisitore 
Coraggio...

Coro da camera
Languendo, gemendo et genuflectendo...

Il coro interno
Domine, labia mea aperies...  

Il grande inquisitore
Vieni...

Il prigioniero
La libertà...

Coro da camera
O Domine Deus!
Languendo, gemendo et genuflectendo...

Il grande inquisitore 
Fratello... andiamo...

Il coro interno
Et os meum annuntiabit laudem tuam...

Il prigioniero
La libertà?

ja, af alt, hvad jeg har lidt, 
er håbet det frygteligste . . . 
et bål! Åh!   

Den store inkvisitor
Bevar modet!  

Kor 
Udmattet, stønnende, på knæ . . .  

Kor 
Herre, åbn mine læber . . . 

Den store inkvisitator
Kom! 

Fangen 
Friheden . . .  

Kor 
Herre, Gud! 
Udmattet, stønnende, på knæ . . .  

Den store inkvisitator 
Broder, kom! 

Kor
Og min mund priser dig 

Fangen
Friheden?  
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Kristoffer Appel
Tomas Medici
Benjamin Nellemose
Gabriel Sin
John Andert
Jens Olav Heckmann
Jacob Heide Madsen
Otte Ottesen
Palle Skovlund
Thomas Zimmermann
Stephen Yeseta
Anders Grunth 

Bas
Jakob Soelberg Miskow
Johan Bogren
Tore Asbjørn Hansen
Piet Larsen

Hans Lawaetz
Lauritz Jakob Thomsen
Danny Purtell
Martin Palsmar
Claus Kofod
Steffen Bruun
Johan Karlström
Daniel Åberg
Jørgen Ditlevsen
Paul Frederiksen
Mikkel Tuxen
Stefan Cushion
Johan Dornwald
Uffe Henriksen
Ove Mynderup

DR KoncertKoret
medvirker hver sæson ved

store koncertproduktioner drkoncertkoret.dk
6-8
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En koncert med klassisk musik, når den er allermest medrivende og melodisk. Orkestret får 
vinger i Dvořáks 8. symfoni, som tager os med på rejse gennem skønne bøhmiske landskaber. 
Stjernepianisten Rudolf Buchbinder er solist i Tjajkovskijs overdådige Klaverkoncert nr. 1.

Køb billetter på drkoncerthuset.dk

27. SEP KL. 19.30 & 28. SEP KL. 15.00 
KONCERTSALEN

HONECK & DVOŘÁKS 8.
Dirigent: Manfred Honeck
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Kunstnerisk leder for DR KoncertKoret — Michael Emery
Ansvh. producent — Henrik Overgaard Kristensen
Produktionsledere — Jakob Helmer Mørck, Cecilie Honoré
Lydproducer — Bernhard Güttler
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Agnete Schlichtkrull, Sussie Ahlburg, 
Monika Höfler, Simon Pauly, Bjarne Bergius Hermansen
Tryk — Bording Danmark A/S

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


