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Program

 ca. 1 time uden pause

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

Mogens Pedersøn (1583-1623): af Pratum spirituale, 1620
Fader vor ud i Himmerig
Victimae paschali laudes

Carl Nielsen (1865-1931): af Tre Motetter
Dominus regit me 

Bo Holten (f. 1948): Herren er min hyrde

Elliott Carter (1908-2012): Musicians wrestle everywhere

György Ligeti (1923-2006): Mátraszentimrei dalok 
I – Három hordó
II – Igaz szerelem
III – Gomb, gomb

IV – Erdöbe, erdöbe

Zoltán Kodály (1882-1967): Este 

Kaija Saariaho (f. 1952): Nuits adieux
(solister: Klaudia Kidon, sopran; Rikke Lender, alt; Adam Riis, tenor; Johan Karlström, bas)

 
Knut Nystedt (1915-2014): Immortal Bach
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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 19982016 
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 Grammynomine
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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Fantastiske
stemmer

Johann Sebastian Bach: 
Der Geist hilft unser Schwachheit auf

Første del af koncerten er med musik 
til kirkebrug. Bachs motet 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 musikken uhyre 
krævende at synge!

Motetten blev skrevet i 1729 til 
begravelsen af Johann Heinrich Ernesti, 
der som rektor ved Thomasskolen i 
Leipzig var Bachs kollega. Ernesti 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. 

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

 
 
Mogens Pedersøn:  
Fader vor udi Himmerig & Victimae paschali laudes 

I begyndelsen af 1600tallet sendte 
Christian 4. den unge danske kom
ponist Mogens Pedersøn til udlandet 
for at studere, bl.a. hos den berømte 
Giovanni Gabrieli i Venedig. Pedersøn  
var væk i flere år og kom hjem med  
færdig heder, der gjorde ham til den  
første store komponist i Danmarks
historien. I 1618 blev han kongens 

vicekapelmester, men Pedersøn døde 
desværre blot fem år senere, knap  
40 år gammel. 

Han nåede at udgive sit hovedværk i 
1620, samlingen Pratum spirituale (Den 
åndelige eng). Den indeholder musik til 
brug i danske kirker, både motetter, en 
messe og især adskillige femstemmige 

Velkommen til koncert med DR Vokal Ensemblet, der synger et vidtfavnende og 
virtuost program med kormusik fra 400 år – med særlig vægt på den nordiske. 
Det er musik, som ligger DR Vokal Ensemblet meget nær, og som er med på den 
kommende turné til USA i november.
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salmeudsættelser på dansk. Fader 
vor udi Himmerig er en gendigtning af 
Fader vor til en salmemelodi, der i dag 
er gået ud af brug. Victimae paschali 
laudes (Pris påskens offer) er en af 
samlingens koraler med latinsk tekst, 

oprindelig en sekvens fra den katolske 
påskemesse. Melodien blev via Luther 
også kendt herhjemme som I dødens 
bånd vor Frelser lå. 

 
Carl Nielsen: Dominus regit me 

I 1928 hørte Carl Nielsen en koncert 
med det nystiftede, avancerede danske  
kor, Palestrinakoret, der sang renæs
sance  motetter af bl.a. Orlando di Lasso 
og Clemens non papa. Korets dirigent 
Mogens Wöldike har fortalt, hvad der 
derefter skete: ”Carl Nielsen var meget 
optaget af navnlig Clemens non papa’s 
Vox in Rama, et mærkeligt og skønt 
Stykke Musik, og udtalte, ”at det vilde 
han egentlig gerne have skrevet!” Det 
blev saa Udgangspunktet for Samtaler 
om, at Carl Nielsen skulde komponere 
et acapellaVærk til Palestrinakoret.”

Carl Nielsen valgte tre Davidssalmer 
som tekster og kastede sig over 
studierne af renæssancens polyfone 

stil. Undervejs skrev han til sin kone 
AnneMarie: ”Det er ikke Stemning, 
Temperament eller Følelse (i almindelig 
Forstand) det her kommer an paa, men 
noget der ligger ud over det personlige 
[…] Jeg maa ligefrem undertrykke mange 
Evner i flere Retninger for at komme op  
i et højere Luftlag og nærme mig de 
gamle Mestre som svæver der, rene 
og store, som Ærkeengle ved Himlens 
Rand. Jeg efterligner dem egentlig ikke, 
men jeg efterlever dem.”

Wöldike kommenterede Carl Nielsens 
efterlevelse sådan: ”Han saa, at saadan  
som de Gamle har sagt det, kan det ikke 
siges bedre – skulde det siges igen, 
maatte det være paa en ny Maade.”
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Bo Holten: Herren er min hyrde 

Ligesom Carl Nielsens motet Dominus 
regit me bruger Bo Holten teksten fra 
Davidssalme nr. 23 – på dansk Herren 
er min hyrde. De smukke, bevingede 
ord har gennem århundreder været 
en af de mest benyttede af Bibelens 
salmetekster til musik.

“Dirigenten Ole Kongsted bestilte 
motetter hos en stor gruppe kompo
nister, der alle skulle komponere Salme 
23”, fortæller Bo Holten. ”Dette er mit 
bidrag, stærkt inspireret af madrigal

skrivemåden, dvs. hvor hver tekstlinje 
omhyggeligt illustreres af den ledsagende 
musik. Komponistens problem er så på 
overbevisende vis at få alle fragmenterne 
til at blive til et hele.” 

Bo Holtens udsættelse af Herren er min 
hyrde blev lavet i 2004 og er blevet 
lidt af en korklassiker. Den opføres ofte 
herhjemme, og Holten har også lavet 
udgaver, der kan synges på latin og  
på svensk.

 
 
Elliott Carter: Musicians wrestle everywhere 
 
Den amerikanske komponist Elliott  
Carter døde i 2012 i en alder af 103 år.  
Han var en af USA’s ’national modernister’, 
der helt tilbage i 1930’erne var med til 
at forny den amerikanske musik.  

Det lille femstemmige korstykke 
Musicians wrestle everywhere 
komponerede han i 1945 til tekst af 
Emily Dickinson. Carter kaldte selv 
sit stykke for en madrigal, altså en 
kunstfærdig flerstemmig udsættelse 

inspireret af renæssancens musik. Det 
udgangspunkt giver ham mulighed 
for at udfolde digtets flyvske, lidt 
excentriske betragtninger om alle de 
lyde og den musik, der omgiver os. 
For Emily Dickinson drejer det sig ikke 
kun sang og instrumenter, men også 
om fuglefløjt og gadestøj. Og i endnu 
videre forstand om sfærernes musik og 
englesangen i Paradis. Alt sammen lige 
vidunderligt!
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György Ligeti: Mátraszentimrei dalok 
Zoltán Kodály: Este 

Den ungarske komponist György 
Ligeti flygtede i 1956 til Vesteuropa 
og udviklede sig hurtigt til at blive en 
af Europas førende avantgardister. 
Inden sin flugt var han meget 
mere traditionsbunden. Sange fra 
Mátraszentimre er arrangementer af 
fire ungarske folkesange af den art, 
som også hans ungarske forgængere 
Bartók og Kodály havde lavet. Ganske 
korte, men grovkornede sange om 
kærlighed og krig, paradoksalt udsat 
af Ligeti for uskyldigt børnekor (!), 
men oftest synges de dog af voksne 
kvindestemmer. Ligeti har arrangeret 
dem ganske enkelt for 2 eller 3 
stemmigt kor, hvor fokus er på de 
skarptskårne melodier.

Zoltán Kodály, der blev en af det  
20. århundredes vigtigste og flittigste 
korkomponister, arrangerede også 
hundredvis af folkesange for kor. Hans 
undersøgelser af folkemusikken var 
af både videnskabelig og kunstnerisk 
art og blev grundlaget for hele hans 
arbejde. Men inden han i 1905 
begyndte at indsamle folkemusik, 
havde han i en alder af bare 22 år fået 
sit gennembrud som korkomponist 
med en helt anden slags musik, Este 
(Aften). Stilen i det smukke aftensceneri 
er langt fra folkelig, og harmonierne er 
parfumerede og komplekse. 

 
 
Kaija Saariaho: Nuits, adieux 

Den finske komponist Kaija Saariaho 
skrev oprindeligt sit ambitiøse stykke 
Nuits, adieux (Nætter, afskeder) for 
fire sangstemmer og elektroniske 
effekter i 1991. Fem år senere lavede 
hun denne alternative version, hvor de 
mikrofonforstærkede ekkoer, hvislelyde 
og klangforsinkelser udføres af et 
ottestemmigt kor bag solisterne.

Nætter og afskeder skal forstås 
bogstaveligt her. Stykket bruger to 
vidt forskellige tekster: Nætter er 

uddrag fra en roman af den franske 
forfatter Jacques Roubaud (f. 1932), og 
Afskeder har tekst fra Balzacs 1800tals 
roman Séraphîta. Tekstuddragene, 
fem fra hver roman, er flettet ind i 
hinanden. Tilsammen beskriver ordene 
en bevidsthedsvækkelse, et klarsyn 
efter en lang nat, som gør det muligt 
at tage en rolig, definitiv beslutning. 
Det fører til den klare og kortfattede 
afsked i slutningen af værket, hvor man 
for første gang hører hele uddraget fra 
Balzacs tekst. 
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Knut Nystedt:  
Immortal Bach 

Den norske korkomponist Knut Nystedt 
lavede en genistreg i 1988, da han 
omarrangerede en begravelsessalme 
af Bach til sit korstykke Immortal 
Bach. I stykket tager Nystedt første 
linje fra salmen Komm, süsser Tod i 
Bachs arrangement (BWV 478 i Bachs 
værkfortegnelse) og lader det opløse 
i tid. Først høres salmelinjen i Bachs 
oprindelige harmonisering. Derefter 
gentages de samme takter, men 
korstemmerne skrider ud i forhold 
til hinanden – hver enkelt sanger 
skal simpelthen synge musikken i 
et selvvalgt tempo. Og ikke før på 
frasernes sidste tone samles alle igen. 

Det hele foregår meget langsomt, 
og virkningen er, at musikkens 
tidsfornemmelse fuldstændig 
ophæves. Rumligheden ændres også, 
hvis man følger Nystedts instruktion om 
at opstille korsangerne i en kreds rundt 
om publikum.

Knut Nystedts genkomponering er 
et radikalt greb ind i Bachs musik, 
men helt igennem solidarisk med det 
salmens budskab om tidens ende: 
”Kom, søde død. Kom, salige ro. Kom, 
før mig til freden.” Bach selv vil dog 
altid være udødelig, siger Nystedt med 
sin titel Immortal Bach.

Jens Cornelius
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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)

Tekster

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 guddomslue, 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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Mogens Pedersøn: 
Fader vor udi Himmerig
Tekst: Martin Luther, fra Pratum spirituale

Fader vor udi Himmerig, 
som bød os leve broderlig 
og dig med Flid at bede til, 
vor Bøn du gerne høre vil, 
giv at ej alene beder vor Mund, 
hjælp at det gaar af Hjertens Grund. 

Amen, det Ord er vist og sandt 
og os det viseste Troens Pant, 
at vi skal ikke tvivle derpaa, 
hvis vi vil altid bede saa, 
at Bønnen sker i Navnet dit; 
thi synger vi nu Amen frit.
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Mogens Pedersøn: 
Victimae pascali laudes 
Oversættelse fra Messebogen 

 
Påskelammet vi vor Lov frembære, 
Lammet der vor Frelse ville være. 

Han, som Faarene 
med Faderen forsoned, 
da han for vor Synd blev tornekronet. 
Underlige Livets, 
Dødens Møde! 
Livets konge lever, 
dog han døde. 

Sig os, Magdalene, 
hvad du saa alene. 

Svedelin og Lagen! 
Englen lys som Dagen! 

Graven, ikke Manden, 
thi han er opstanden. 

Christ, mit Haab, er standen op af Døde, 
og i Galilæa vil han eder møde. 

Troværdige er vidnerne, 
Magdalene pålidelig: 
jødernes forvirring er bedrag. 

At han er opstanden, 
sandelig vi vide. 
Vær os nådig, stærke Christ, og blide! 
Halleluja.

Mogens Pedersøn: 
Victimae pascali laudes 
Tekst fra Pratum spirituale 

Victimae paschali laudes 
immolent Christiani. 

Agnus redemit oves: 
Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores. 
Mors et vita duello 
conflixere mirando: 
dux vitae mortuus, 
regnat vivus. 

Dic nobis Maria, 
quid vidisti in via? 

Sepulcrum Christi viventis, 
et gloriam vidi resurgentis. 

Angelicos testes, 
sudarium, et vestes. 

Surrexit Christus spes nostra: 
praecedet suos in Galilaea. 

Credendum est magis soli 
Mariae veraci 
Quam Judaeorum turbae fallaci. 

Scimus Christum surrexisse 
a mortuis vere. 
Tu nobis, victor Rex, miserere. 
Halleluja.
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Carl Nielsen:
Dominus regit me
Tekst: Davids Salme 23 vers 1-2

Dominus regit me,
in loco pasquae ibi me collocavit.
Super aquam refectionis
educavit me.

Carl Nielsen:
Herren er min hyrde
Tekst: Davids Salme 23 vers 12

Herren er min hyrde,
jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.

Bo Holten:
Herren er min hyrde
Tekst: Davids Salme 23

Herren er min hyrde,
mig skal intet fattes. 
Han lader mig ligge 
på grønne vange.

Til hvilens vande leder han mig, 
han kvæger min sjæl. 
Han fører mig ad rette veje 
for sit navns skyld.

Skal jeg end vandre 
i dødsskyggens dal, 
jeg frygter ej ondt; 
thi du er med mig, 
din kæp og din stav er min trøst. 

I mine fjenders påsyn 
dækker du bord for mig. 
Du salver mit hoved med olie, 
mit bæger flyder over. 

Herren er min hyrde,
mig skal intet fattes. 
Kun godhed og miskundhed 
følger mig alle mine dage, 
og i Herrens hus 
skal jeg bo gennem lange tider.
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Elliott Carter:
Musikere brydes  
overalt
Oversættelse: Magna Blanke 

Musikere brydes overalt: 
Hver dag hører jeg
i skarerne en sølvstrid; 
og – vågnet længe før morgen – 
bryder en sådan begejstring 
frem i byen; 
jeg tænker det som ”et nyt liv”! 

Det er ikke en fugl, der er ingen rede, 
ikke noget brassband klædt i lyserødt, 
heller ingen tamburin, intet menneske; 
det er ikke en hymne 
læst fra en prædikestol – 
morgenstjernerne ledte diskanten 
på tidens første eftermiddag! 

Nogle siger, at sfærerne er i spil! 
Nogle siger et stort flertal 
af forsvundne kvinder og mænd! 
Nogle tænker, det er service der, 
hvor vi, der med et sent, 
kirkeligt ansigt 
ærer gud, vil skaffe os viden! 

Elliott Carter:
Musicians wrestle 
everywhere
Tekst: Emily Dickinson

Musicians wrestle everywhere:
All day, among the crowded air,
I hear the silver strife;
And – waking long before the morn –
Such transport breaks 
upon the town
I think it that “new life”!

It is not bird, it has no nest;
Nor band, in brass and scarlet dressed
Nor tambourine, nor man;
It is not hymn 
from pulpit read, –
The morning stars the treble led
On time’s first afternoon!

Some say it is the spheres at play!
Some say that bright majority
Of vanished dames and men!
Some think it service in the place
Where we, with late, 
celestial face
Please God, shall ascertain!
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György Ligeti:
Mátraszentimrei Dalok
Tekst: ungarske folkesange

I – Három hordó
Három hordó borom van,
mind a három csapon van,
olyan édes, mint a méz, 
ki kit szeret arra néz.

Három bokor saláta,
Három kislány kapálta, 
nem kell nékem saláta,
csak az aki kapálta.

Igyunk itt, igyunk itt,
jó helyen vagyunk itt.
Csurog is, csepeg is,
elmúlathatunk itt!

Igyál már, igyál már,
ha ide fáradtál,
fáradtságod után
párnádban nyugodjál.

Három hordó borom van...

Három bokor ribizli,
három kislány szemezi.
Nem kell nékem ribizli,
csak az aki szemezi!

György Ligeti:
Sange fra Mátraszentimre
Oversættelse: Magna Blanke 

I – Tre kar 
Jeg har tre kar fulde af vin, 
som blod kommer det fra spunsen, 
stråler som ild, sødt som honning, 
kilder mig i næsen. 

Jeg har også tre kålhoveder, 
og tre piger, der er lige til at bejle til. 
Jeg kan alligevel ikke lide kålhoveder, 
så jeg går til pigerne. 

Lad os nu drikke, 
ingen vil fortryde det! 
Åh, hvor det flyder, hvor det løber, 
alle underholdes her. 

Drik ud, drik ud, 
sådan skal tiden gå! 
Du kom hertil fra det fjerne, 
du trænger til ro, slap nu bare af. 

Jeg har tre fade fulde af vin... 

Jeg har tre buske med druevin, 
tre piger har jeg også. 
Gerne forkastede jeg druevinen, 
hvis pigerne blev hos mig! 
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II – Sand kærlighed 
Min lille engels 
messinggule havelåge, 
du åbnede dig ofte 
for at lade mig 
passere 
til den pige, jeg elsker. 
Nu har jeg fået ordre 
til at drage i krig. 

Læs mine ordrer, du søde, 
og glem så mit navn! 
Hvis du gør, vil jeg sikkert være 
den sidste, der kan klandres. 
Men dit navn, lover jeg, 
er skrevet dybt i mit hjerte, 
det ændres ikke, 
hvor længe vi end er adskilt. 
Nej, jeg kan ikke glemme 
alt, hvad du betyder for mig; 
se mig i øjnene, 
der vil du finde sand kærlighed. 

III – Knap, knap
Knap, knap, knap, knap, 
række af knapper,
små knapper 
som passer til hendes kyse; 
der er mange af dem, 
de minder mig alle 
om min kærlighed 
og hendes til mig. 

Ja, som et kønt farvetryk 
sådan kan jeg lide min pige; 
om kinderne er 
friske eller blege, 
ja, det giver mig glæde i hjertet 
at kysse farvetrykket, 
det morer mig.

II – Igaz szerelem
Kis angyalom 
rácsos-rezes kapuja,
jaj, de sokat kinyílott 
a számomra.
Isten véled, 
rezes kilincses ajtó,
te meg babám, 
olvasd el a behívót.

Olvasd el a sorozó 
levelemet,
az után meg felejtsd 
el a nevemet.
Én a neved soha, 
soha el nem felejtem,
látod babám, 
ez az igaz szerelem.
Én a neved soha, 
soha el nem felejtem,
látod babám, 
ez az igaz szerelem.

III – Gomb, gomb
Gomb, gomb, gomb, gomb, 
sor gombom, 
selyem lajbim gombolom,
harminchárom sor gomb rajta,
sej, réti rózsám 
neve rajta, 
sej, réti rózsám
neve rajta, de rávarrva.

Haj, a zsíros papiros,
úgy szép a lány, 
ha piros,
ha nem piros színtelen,
sej, megölelem kénytelen,
megölelem, 
megcsókolom szívesen.
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IV – Erdőbe, erdőbe
Erdőbe, erdőbe, 
rozmarin erdőbe,
elvesztettem az ökröm 
el ám a 
szerelembe.

Talpra, ökrész, talpra! 
Rég be van az hajtva,
a bíró udvarán 
szól a csengő 
rajta.

Ismerem a csengőt, 
vót is a kezembe,
a mostani vásárban 
vettem virág ökrömre.
Száz forint az ára, 
rózsám a gazdája,
aranyos betűvel 
van a neve rávágva,
a rózsámnak van 
a neve ráágva!

IV – I skoven, i skoven
I skoven, i skoven 
med Rosmarin 
mistede jeg min okse, 
jeg var helt ude af den på grund 
af min kærlighed til oksen. 

Venner, hjælp mig at finde oksen; 
men det behøves ikke! 
Han kom hjem, før du gjorde. 
Kan du ikke høre 
hans klokke ringe? 

Ja, jeg kender lyden, 
det er jo hans klokke! 
På markedet vil jeg købe 
et læderbånd til min okse. 
Hundrede forint koster det, 
jeg betaler gerne; 
jeg fortæller min elskede, 
at hendes navn bliver 
skrevet ind derpå! 
Ja, hendes navn i det fineste guld!

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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Kaija Saariaho:
Farvel, nætter

Nat I
I luften strømmer lyset ud af jorden,
ind i mørket, det stødes ud i luften.
Natten er barsk
fra jorden og op til træerne.
(Oversættelse: Magna Blanke)

Farvel, granit, du vil blive til en blomst;
farvel, blomst, du vil blive til en due;
farvel, due, du vil blive til en kvinde;
farvel, kvinde, du vil blive til smerte,
farvel, mand, du vil blive til tro;
farvel, I vil alle blive til kærlighed og bøn.
(Oversættelse: Magna Blanke)

Nat II
Nat, du er kommet,
Lyset er forsvundet ind over græsset,
skråningerne er blottet for lys,
lyset er blevet dunkelt

Nat III
I græsfrøene klamrer lysbølger sig
til jorden i mørket,
de spreder sig ud over græsset; det er dyb nat
fra jorden og helt op til trætoppene

Nat IV
Sådan er natten
som en ærværdig, mørk paryk;
lyset er kun til for at markere det.
Sådan gik den første nat forud for dagen.
(Oversættelse: Magna Blanke)

Kaija Saariaho:
Nuits, adieux

Nuit I
Dans l’air s’arrache de la terre au noir
la lumiére et la crache dans l’air.
La nuit rêche jusque’aux bord des arbres
dans la terre.
(Tekst: Jacques Roubaud)

Adieux, granit, tu deviendras fleur;
adieu, fleur, tu deviendras colombe;
adieu colombe, tu seras femme;
adieu, femme, tu seras souffrance;
adieu, homme, tu sera croyance;
adieu, vous qui serez tout amour et prière.
(Tekst: Honoré de Balzac)

Nuit II
Nuit, tu es venue,
les lumières ont poussé sur l’herbe,
les pentes vidées de lumière,
les lumières sont devenues sombres

Nuit III
dans l’herbe s’attachent de la terre
au noire les grains les vagues de la lumière
et les crachent dans l’herbe; la nuit réelle
jusqu’au bord des arbres sous la terre

Nuit IV
Nuit, c’est cela
chevelure de noir révérend
la lumière n’est que pour le définir
ainsi la nuit première précéda le jour
(Tekster: Jacques Roubaud)
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Kaija Saariaho:
Farvel, nætter

Nat I
I luften strømmer lyset ud af jorden,
ind i mørket, det stødes ud i luften.
Natten er barsk
fra jorden og op til træerne.
(Oversættelse: Magna Blanke)

Farvel, granit, du vil blive til en blomst;
farvel, blomst, du vil blive til en due;
farvel, due, du vil blive til en kvinde;
farvel, kvinde, du vil blive til smerte,
farvel, mand, du vil blive til tro;
farvel, I vil alle blive til kærlighed og bøn.
(Oversættelse: Magna Blanke)

Nat II
Nat, du er kommet,
Lyset er forsvundet ind over græsset,
skråningerne er blottet for lys,
lyset er blevet dunkelt

Nat III
I græsfrøene klamrer lysbølger sig
til jorden i mørket,
de spreder sig ud over græsset; det er dyb nat
fra jorden og helt op til trætoppene

Nat IV
Sådan er natten
som en ærværdig, mørk paryk;
lyset er kun til for at markere det.
Sådan gik den første nat forud for dagen.
(Oversættelse: Magna Blanke)

Knut Nystedt: 
Immortal Bach 
Tekst: Anonym, arr. Knut Nystedt

Komm, süßer Tod, 
komm, sel’ge Ruh’, 
komm, führe mich in Frieden. 

Knut Nystedt: 
Udødelige Bach 
Oversættelse: Magna Blanke

Kom, søde død, 
kom, salige ro, 
kom, før mig til fred.

Kommende koncerter med DR VokalEnsemblet:

An English Christmas (udsolgt)
Garnisonskirken,  
14. & 15. december 2019 

Himmelsk kærlighed
Trinitatis kirke,  
24. januar 2020

Passionskoncert
Trinitatis kirke,  
25. marts 2020

Liberté!
DR Koncerthuset, Studie 2,  
21. juni 2020
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