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Program

Læsninger:

St.St. Blicher: Sig nærmer tiden

Maria Gerhardt: Transfervindue (uddrag)

Mary Elisabeth Frye: Stå ikke ved min grav

Naja Marie Aidt: Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage

Johannes Møllehave: Lyset

  ca. 1 time uden pause

Tit er jeg glad
B.S. Ingemann/Carl Nielsen

arr. John Høybye

•
Dagen har sanket al sin sorg

J.P. Jacobsen/Matti Borg

Vem kan segla förutan vind
Trad. svensk, arr. Michael Bojesen

•
Flow my tears
John Dowland

Pavane Lacrimae
Jacob van Eyck

(Michala Petri, blokfløjte)

•
(To) cushion the blow (a solstice carol)

Else Torp/Signe Lykke

Down by the Salley Gardens
William Butler Yeats/Trad. engelsk

arr. Edward Higginbottom
(solist: Klaudia Kidon, sopran)

•
Poco adagio  

(fra Sonate for fløjte, a-mol, Wq 132)
Carl Philipp Emanuel Bach

(Michala Petri, blokfløjte)

Este
Gyulai Pál/Zoltán Kodály

•
Om lidt bliver her stille

Kim Larsen, arr. Michael Bojesen

Fred hviler over land og by
B.S. Ingemann/Niels La Cour

(solist: Christine Nonbo Andersen, sopran)
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Kære publikum

Sådan skrev den store franske 1800-tals - 
 digter og dramatiker Victor Hugo – en 
smuk beskrivelse af musikkens evne til at 
bygge bro mellem følelserne og vores 
begrænsede evne til at artikulere dem.

I aften, til denne særlige allehelgens-
koncert i Rundetaarn, mødes musik, 
poesi og sang for at hjælpe os med at 
reflektere over savnet og sorgen – og 
samtidig hjælpe os til at forløse os fra 
dem. Man siger, at ’sorg er den pris, 
vi betaler for kærlighed’, og i aften 
 udforsker vi netop kærligheden, tabet 

og smerten ved adskillelse i mange 
forskellige former. Ikke kun i forbindelse 
med dødsfald, men også ved opbrud 
og afsked i bredere forstand.

Vi er særligt glade for, at vi i aften har 
skuespilleren Laus Høybye med os til 
at læse en række forskellige tekster, 
der udtrykker disse følelser på mange 
 forskellige måder. 

Samtidig har vi inviteret dette års  
P2 Kunstner, Michala Petri, til at spille 
en lille håndfuld stemningsfulde soloer, 

04

som er umuligt at tie om.
og det,
der ikke kan siges med ord,
Musik udtrykker det,



der giver plads til refleksion mellem de 
musikalske og poetiske indslag.

Aftenens koncert sendes direkte på P2, 
og musikken, vi skal høre, spænder 
fra folkemelodier og danske sange 
til  musik fra vores egen tid; fra John 
 Dowlands fortvivlede klagesang til 
 Signe Lykkes moderne Solstice Carol, 
som fremmaner det øjeblik, hvor verden 
forvandles fra vinterkulde og mørke 
til forårets varme; fra en gribende irsk 
folke sang om kærlighed, der mistes 
i ungdommelig tåbelighed, til Kim 

 Larsens ulykkelige farvel til en kærlig-
hed, der ikke varede længe nok – og 
fra mørket om natten til det håb, som 
 morgenen bringer.

Michael Emery
Kunstnerisk leder for
DR VokalEnsemblet



Marcus Creed &   
DR VokalEnsemblet

Siden 2014 har Marcus Creed (f. 1951)  
været chefdirigent for DR Vokal-
Ensemblet. Han er rundet af den hæder - 
kronede, engelske kortradition og 
tilhører den europæiske elite af kor-
dirigenter.

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. Ved siden af sin stilling hos 
DR VokalEnsemblet har han de sidste 
16 år været kunstnerisk leder af det syd-
vesttyske radiokor SWR Vokalensemble. 

Han er ekspert i både tidlig og ny 
musik og samarbejder tæt med barok-
ensembler 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 professio-
nelle kammerkor, der består af 18 
 klassiske sangere, som alle kan optræde  
solistisk. Repertoiret spænder fra  mid del - 
aldermusik over barok og romantik 
til danske sange og helt nyskrevne 
 værker. Både store danske og euro-
pæiske 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-nomine-
ringer. Senest har koret udgivet cd’en 
Årstiderne – 28 danske sange.

En af DR VokalEnsemblets vigtige 
opgaver 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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Michala Petri
& Laus Høybye

DR VokalEnsemblet har de senere år 
fået et tæt samarbejde med Michala 
Petri, som uden diskussion er den mest 
berømte blokfløjtespiller i verden. Første 
gang, hun optrådte i radioen, var hun 
bare fem år, og hun gav sin første officielle  
debutkoncert som 11-årig. Siden har 
hun givet mere end 4.000 koncerter og 
indspillet over 70 albums. Hendes reper-
toire spænder over mange hundrede 
års musik, og utallige komponister har 
 skrevet musik specielt til hende.

Verdensberømmelsen forhindrer ikke det 
danske publikums muligheder for at høre 
hende, for Michala Petri er en af landets 
flittigst turnerende musikere. ”Hun  
har med sit enestående spil sikret blok-
fløjten plads som nutidigt soloinstrument 
og har samtidig formået at nå et bredt 
publikum”, lød det bl.a. i begrundelsen, 
da hun i 2000 modtog Léonie Sonnings 
Musikpris, som bare er en af de mange 
hædersbevisninger, hun har modtaget.

I 2019 er Michala Petri Årets P2 Kunstner 
og har i den forbindelse fortalt om sit liv 
i P2’s podcast For musikkens skyld.

Laus Høybye er fastansat på Det Kgl.  
Teater og skal til foråret spille hoved-
rollen i David Bowie-forestillingen 
Lazarus. Han blev landskendt i de 
populære familiefilm om Krummerne, 
og har siden medvirket i en lang række 
teaterforestillinger, film, tv-serier og 
lagt stemme til et hav af tegnefilm, bl.a. 
titelrollen i Disneys Herkules, Gibbus i 
DR-julekalenderen Pagten og Thomas i 
DR’s søndags-serie Lykke. 

Han er en del af satiregruppen  
PLATT-FORM.

Laus er opvokset med kormusik gennem  
sine forældre, der begge er profiler i 
dansk kormiljø, og han begyndte også 
selv at studere musikvidenskab, inden 
skuespillet tog over.

Han er uddannet fra Skuespillerskolen 
ved Odense Teater i 2005.
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Tekster

John Dowland:
Flow, my tears
Tekst: John Dowland

John Dowland:
Flyd, mine tårer
Oversættelse: Magna Blanke

Flow, my tears, fall 
from your springs!
Exiled for ever, let me mourn;
Where night’s black bird 
her sad infamy sings,
There let me live forlorn.

Down vain lights, shine 
you no more!
No nights are dark enough 
for those
That in despair their 
lost fortunes deplore.
Light doth but shame disclose.

Never may my 
woes be relieved,
Since pity is fled;
And tears and sighs and 
groans my weary days
Of all joys have deprived.

From the highest 
spire of contentment
My fortune is thrown;
And fear and grief 
and pain for my deserts
Are my hopes, 
since hope is gone.

Hark! you shadows that
in darkness dwell,
Learn to contemn light
Happy, happy they that in hell
Feel not the world’s despite.

Flyd, mine tårer, 
fra alle jeres kilder! 
For evigt i eksil, lad mig da klage; 
Der hvor nattens sorte fugl synger 
sine bedrøvelige skændsler, 
lad mig der leve fortabt.  

Svage lys, skin 
ikke mere! 
Ingen nætter er mørke nok 
for dem, 
som i fortvivlelse beklager 
deres tabte lykke.  
Lys gør alt andet end at afsløre.

Lad aldrig mine sorger 
blive genoplivet, 
siden medynk er borte; 
og tårer og suk og stønnen 
har berøvet mine 
trættende dage al glæde.  

Fra den højeste top 
af tilfredshed 
er min lykke kastet ned; 
og frygt og sorg og smerte 
for mine fortjenester
er nu det, jeg kan håbe, 
da håbet er borte. 

Men se! I skygger, 
som bor i mørket,   
lær at foragte lyset; 
lykkelige er de, som i Helvede 
ikke føler verdens ondskab.
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Signe Lykke:
(To) cushion the blow  
(a solstice carol)
Tekst: Else Torp

Time is at its turning-point

Down by  
the Salley Gardens
Tekst: William Butler Yeats

Down by the Salley Gardens
my love and I did meet;
She passed the Salley Gardens
with little snow-white feet.
She bid me take love easy,
as the leaves grow on the tree;
But I, being young and foolish,
with her did not agree.

In a field by the river
my love and I did stand,
And on my leaning shoulder
she laid her snow-white hand.
She bid me take life easy,
as the grass grows on the weirs;
But I was young and foolish,
and now am full of tears.

Signe Lykke:
(At) dæmpe slaget
(en solhvervssang)
Oversættelse: Magna Blanke  

Tiden er ved et vendepunkt

Nede ved  
pilehaverne
Oversættelse: Magna Blanke  

Nede ved pilehaverne 
mødtes min elskede og jeg; 
Hun passerede pilehaverne 
med små snehvide fødder. 
Hun bad mig tage let på kærlighed 
mens bladene voksede på træet; 
men jeg, der var ung og tåbelig, 
var ikke enig med hende. 

Min elskede og jeg standsede 
på en mark ved floden, 
og hun lagde sin snehvide hånd 
på min hældende skulder.  
Hun bad mig tage let på livet, 
mens græsset gror på dæmningerne; 
men jeg var ung og tåbelig, 
og nu er jeg fuld af tårer. 
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Zoltán Kodály:
Este
Tekst: Gyulai Pál (1826-1909) 

Enyhe szellö suttog halkkal,
már homálylik az esthajnal
esti csillag halvány sugára
már mosolyog le a világra.
Majd felkél, felkél a telihold,
Fényes, fényes less 
a mennybolt.
Elnémult a fold lármája,
Megzendül a 
menny harmóniája,
A lélek hallja.
Lassan, lágyan elringatják.
Édes álom karjai.

Zoltán Kodály:
Aften
Oversættelse: Magna Blanke  

En svag brise hvisker svagt, 
skumringen falder på, 
den svage stråle af en aftenstjerne 
smiler ned til verden. 
Snart vil hele månen komme op, 
som en strålende 
himlens baldakin. 
Verdens larm er døet bort.  
Himlens harmoni kastes tilbage, 
sjælen hører det. 
Langsomt, langsomt ringer 
de søde drømmes kræfter 
ind til søvn. 
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Sammen om sorgen
Musik kan være et sprog for det, der ikke 
findes ord for. I aften vil vi mindes gennem 
musik. Har du oplevet et dødsfald tæt på,  
og vil du dele din sorg gennem musik, så 
skriv til P2@dr.dk. Stine Rosengren tager 
imod minder og musik hele aftenen.

Direkte koncert med DR VokalEnsemblet

Men du er her stadig  
Hør podcast-serien hvor Lotte Heise har 
samlet en række personlige fortællinger  
fra børn og voksne, der har mistet. 

Kl. 18.05 - 24.00

Kl. 21.00 - 22.00

dr.dk/podcast

Sammen 
om sorgen

Udstillingen kan ses i følgende perioder:
Dokk1, Aarhus – 11. oktober-7. november
(arrangement er afholdt)

Odense Bibliotek – 9.-30. november 
(arrangement 25. november kl. 19-20.30)

Vejle Bibliotek – 15. januar-4. februar
(arrangement 15. januar kl. 19.30-21.00)

Sønderborg Bibliotek – 6.-29. februar
(arrangement 20. februar kl. 19.30-21.00)

Du kan tilmelde dig de gratis events via  
mail til sorgbillet@dr.dk

I samarbejde med Landsforeningen  
Liv&Død rejser DR rundt på en  
række  biblioteker med en udstilling  
fyldt med smukke og rørende minde  - 
fortællinger. De i alt fire udstillinger 
inkluderer også et arrangement på 
hvert bibliotek, hvor man er sammen 
om sorgen og blandt andre kan møde  
forfatteren Anne Lise Marstrand- 
Jørgensen og folkene bag podcasten 
Jeg plejede at tro på for evigt.

De døde i vores liv
livogdoed.dk/saerudstilling-de-doede-i-vores-liv



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
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Produktionsleder — Peter Tönshoff
Lydproducer — Michael Emery
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Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Per Morten Abrahamsen,  
Agnete Schlichtkrull, Erik Klitgaard
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