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Program

The Sussex Carol
Trad. carol

arr. David Willcocks (1919-2015)
•

Missa Puer natus est nobis:
Gloria

Katolsk messetekst/ 
Thomas Tallis (1505-85)

•
In dulci jubilo

Middelaldertekst/trad. carol 
arr. R. Lucas Pearsall (1795-1856)

In the bleak midwinter
Christina Rosetti/ 

Harold Darke (1888-1976) 
(Solister: Christine Nonbo Andersen, sopran; 

Adam Riis, tenor)

•
Missa Puer natus est nobis:

Sanctus-Benedictus
Katolsk messetekst/Thomas Tallis

•
The Shepherd’s Carol

Clive Sansom/Bob Chilcott (f. 1955)

What sweeter music
Robert Herrick/John Rutter (f. 1945)

•
Missa Puer natus est nobis:

Agnus Dei
Katolsk messetekst/Thomas Tallis

  Pause ca. 20.00/17.00

FÆLLESSANG
O come, O come, Emmanuel
T.A. Lacey/Trad. fransk 1500-talsmelodi 

arr. David Willcocks

The Lamb
William Blake/ 

John Tavener (1944-2013)

Up, good, Christen folk 
G. Woodward/fra Piae Cantiones, 1582

arr. George Woodward (1848-1934)

Still, still, still
Trad. tysk, arr. Graham Ross (f. 1985)

FÆLLESSANG
Hark, the herald angels sing

Charles Wesley m.fl./ 
Felix Mendelssohn (1809-47)

arr. David Willcocks

My Lord has come
Will Todd (f. 1970)

Silent night
John F. Young/ 

Franz Xaver Gruber (1787-1863)
arr. Graham Ross 

FÆLLESSANG
O come all ye faithful

J.F. Wade (1711-86)
arr. David Willcocks

Tomorrow shall be
my dancing day

Trad. carol 
arr. John Gardner (1917-2011)
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Kære publikum

For mange mennesker er juletiden fyldt 
med traditioner, og vi har nok alle vores 
egne – familietraditioner, personlige 
traditioner, lokale og nationale traditioner.  
Mange af dem hænger selvfølgelig 
sammen med fejringen af den religiøse 
højtid, andre knytter sig til den mere 
verdslige julefejring. Men musikken er 
med i hjertet hos de fleste – i juleforbere-
delserne, dansen, løssluppen heden og 
først og fremmest julesangen.

I den engelsktalende verden er der især 
én meget speciel tradition, der for  
mange markerer den rigtige begyndelse 
på julen: the  Service of Nine Lessons and 
Carols (De ni  læsninger), der hvert år 
fore går den 24. december om efter-
middagen i kapellet ved King’s College,  
Cambridge, i det østlige England.  
Stedet er i sig selv noget helt særligt – 
et storslået bygningsværk fra det  
15. år hundrede med farverige glas-
mosaik vinduer og udskårne søjler, der 
rækker op mod loftets stenhvælvinger. 
Kun oplyst af stearinlys, når vintertus-
mørket indfinder sig ved solnedgang, 
er det et sted, hvor der skabes en helt 
magisk atmosfære af tyst forventning 
i menig heden – de flere hundrede 
 mennesker, der sidder ganske stille 
derinde. Men menigheden er langt fra 
de eneste lyttere: Siden slutningen af   
1920’erne er De ni læsninger hvert år 
blevet transmitteret fra King’s College 
på britisk radio, BBC. Og millioner lytter 
hvert år med over hele verden, hvilket  

har gjort King’s College Choir, 16 drenge 
og 14 unge mænd, til det bedst kendte 
kirkekor i den engelsktalende verden.

Adskillige toneangivende britiske 
musikere har været dirigenter og kor-
syngemestre for dette verdensberømte 
kor. David Willcocks (hvis arrangement 
af The Sussex Carol indleder denne 
koncert) var en af   dem, og senest havde 
Stephen Cleobury stillingen i næsten 
38 år. Han trak sig tilbage så sent som 
i juli i år og døde alt for tidligt for bare 
tre uger siden. Han var en frem ragende 
korleder og organist, men var samtidig 
kendetegnet af en udpræget beskeden-
hed og stor integritet.  Gennem sin lange  
karriere, både hos King’s og andre steder,  
fik han stor betydning for bogstaveligt 
talt hundredvis af unge sangere, organi-
ster og andre musikere – mange af dem 
er nu selv professionelle i musikkens 
tjeneste. To af dem er aften ens dirigent 
(der selv er leder for et andet Cambridge 
College-kor) og dette forords forfatter;
vi dedikerer An English Christmas til
Stephen Cleoburys minde.

Michael Emery
Kunstnerisk leder for
DR VokalEnsemblet
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I den engelsktalende del af verden er 
der en tendens til at give ethvert stykke 
kirkelig julemusik betegnelsen ’carol’ – 
hvad enten det er en fællessalme, hvor 
alle synger med, eller et mere gennem-
komponeret stykke, der kun synges  
af koret. Men for at være historisk 
korrekt betyder udtrykket ’carol’ (som 
stammer fra middelalderen) en sungen 
runddans, ofte i form af vers med et fast 
omkvæd, og som regel sunget som en 
del af en procession – men ikke nød-
vendigvis med en religiøs forbindelse. 
Senere blev det almindeligt at skrive 
carols til bestemte kirkelige højtider – 
påske, advent og jul. Så selvom det før-
ste stykke ved denne koncert har ordet 
’carol’ i titlen (’Sussex’ henviser til om-
rådet i det sydlige England, hvor den 
originale tekst og melodi blev noteret 
ned af komponisten og folkesangssam-
leren Ralph Vaughan Williams), har de 
fleste andre carols på programmet titler, 
hvor det ikke umiddelbart fremgår, at 
det er en carol.

Denne koncert giver en lille smags-
prøve på den uendelige skatkiste med 
engelske komponisters musik til jule-
tiden – korsange, fællessange og for de 
flestes vedkommende forbundet med 
en af   de mest berømte britiske jule-
musiktraditioner, der hvert år foregår på 
King’s College, Cambridge. 

Sammen med denne musik, hvoraf det 
meste er komponeret i vor tid, byder 

programmet på en perle fra 1500- tallets 
England: den store syvstemmige messe  
Puer natus est nobis (Et barn er født os).  
Messens komponist, Thomas Tallis, 
levede under hele fire monarker – fra 
Henry VIII til  Elizabeth I – og blev vidne 
til de nærmest vulkanske omvæltninger 
i det engelske samfund i en tid, hvor 
kongeriget vekslede mellem voldelig 
katolicisme og radikal protestantisme. 
Denne udgave af messen – baseret på en  
gregoriansk julemelodi – er formentlig  
komponeret i midten af   1550’erne for 
at fejre Kristi fødsel, men kan være 
skrevet til ære for dronning Mary, som 
man troede var gravid på det tidspunkt. 
Messen er kun overleveret i ufuldstæn-
dig form – nogle stemmer mangler, 
og Credo- satsen er kun et fragment, 
der ikke lader sig opføre. Men det er 
tydeligt, at dette er et bemærkelses-
værdigt værk, som Tallis giver overført 
betydning gennem indviklede nume-
rologiske gåder, der ligger gemt under 
overfladen.

King’s College Choir’s juleaftensguds-
tjeneste blev grundlagt i 1918, og 
gennem årene – især gennem BBC- 
udsendelserne – har et antal musikstykker 
etableret sig som faste favoritter hos 
det engelske publikum. Robert Lucas 
Pearsalls arrangement af In dulci jubilo 
(En sød og liflig klang) er et af disse – 
det præsenterer den velkendte melodi 
i forskellige kor- og soloversioner, som 
en renæssancekomponist kunne have 
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gjort det. Pearsall, der var advokat og 
selvlært som komponist, havde en stor 
interesse for tidlig musik. Harold Darke, 
der blev en kendt London-organist og 
lærer, var endnu kun studerende, da 
han komponerede sin udgave af  In the 
bleak Midwinter (I den dystre vinter).  
Digtet af Christina Rosetti (1830-94) 
placerer Jesu fødsel i et engelsk vinter-
landskab, og Gustav Holst (i dag mest 
kendt for orkesterværket Planeterne) 
skrev senere en ligeså elsket melodi til 
det, beregnet til fællessang. Up, good, 
Christen folk (Op, gode kristne folk) af 
den anglikanske præst og komponist 
George Woodward er et arrangement 
af en melodi fra 1500-tallet, forsynet 
med ny tekst af komponisten.

Fra tre af det engelske julerepertoires 
klassikere til et par meget nyere værker: 
I sin tid som organist og dirigent for 
King’s College-koret etablerede Stephen  
Cleobury (1948-2019) en tradition for 
at bestille et nyt værk til carol-tjenesten 
hvert år. I 1998 var komponisten John 
Rutter, hvis kormusik synges og elskes 
af kor overalt i verden – ikke mindst 
hans julemusik. I What sweeter music 
(Hvilken sød musik) sætter han musik til 
et digt af den engelske 1600-talsdigter 
Robert Herrick, der spørger, om der 
mon findes nogen bedre måde at byde 
det nyfødte Kristus-barn velkommen 
på, end ved at synge en carol. Bob 
 Chilcott, også meget populær blandt 
britiske kor, komponerede  

The Shepherd’s Carol (Hyrdens jule-
sang) på Stephen Cleoburys opfordring 
i 2000. Den skildrer hyrderne, der står 
på bjergsiden ved   Betlehem den første 
julemorgen, hvor stjernen over krybben 
for dem lyder ’som en stemme fra himlen,  
der fortæller om, at Gud er født i 
 menneskenes verden’.

Noget af det mest vidunderlige ved 
 juleaftensgudstjenesten i King’s College  
har – udover selvfølgelig korets sang 
– altid været menighedens fællessang 
(sammen med kirkens store orgel), og 
det er blevet en fast tradition at udstyre 
disse fællessange med varierende ak-
kompagnement og lyse overstemmer 
(sunget af kordrengene). Enhver britisk 
korleder med respekt for sig selv har 
gennem årene lavet sine egne arrange-
menter af de mest elskede julesalmer, 
men de fleste er enige om, at de  aller - 
fineste blev lavet af David Willcocks, der 
var dirigent for King’s College Choir fra 
1957-74. Han havde en enestående 
evne til at få menigheden til at ’synge 
deres hjerter ud’. Vi har taget tre  ek - 
sempler på Willcocks’  arrangementer 
med ved denne koncert: advents salmen 
O come, O come,  Emmanuel (O kom, o 
kom, Immanuel) og derefter to salmer, 
som er uundgåelige elementer i De ni 
læsninger og altid bliver sunget lige 
ved afslutningen af   tjenesten, nemlig 
Hark, the herald  angels sing (Hør, hvor 
englesangen toner) og O come all ye faith-
ful (Kom, alle kristne).
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Det ville dog være forkert at påstå, at al 
engelsk julemusik begynder og slutter 
med King’s College. I de senere år – 
delvist opmuntret af den tradition med 
nykomponerede værker, som De ni 
læsninger har etableret – har der været 
en stor opblomstring af julemusik for 
kor, skrevet af britiske komponister.  
I The Lamb (Lammet) sætter John Tavener  
musik til en tekst af den vision ære eng-
elske digter William Blake (1757-1827), 
mens Will Todd selv har skrevet både 
tekst og musik til My Lord has come (Min 
Herre er kommet) – et rørende, personligt 
og ærefrygtigt syn på Jesu fødsel.

Aftenens dirigent, Graham Ross, er 
 musikalsk leder på Clare College –  
en anden Cambridge-institution med 
en bemærkelsesværdig kortradition, 
 omend ikke så lang som på King’s 
 College (en af Ross’ forgængere var 
John Rutter). Graham Ross er også 
  komponist og arrangør, og vi har to af 

hans arrangementer med, skrevet til 
Clare College Choir: den tyske jule-
salme Still, still, still (Stille, stille, stille) 
og den elskede juleklassiker Silent night 
(Glade jul) – måske verdens allermest 
kendte ’carol’ overhovedet.

Og så ender vi ved den middelalder-
lige tradition, hvor vi begyndte: med 
julemusik som stykker til både sang og 
dans. Tomorrow shall be my dancing 
day (I morgen skal være min dansedag) 
er en gammel tekst, der fortæller historien 
om Jesu fødsel som en opfordring til 
dans. Musikken af John Gardner er også 
fuld af dansens ånd – taktfast musik, der 
opfordrer alle til at deltage i den glade 
procession til krybben i  Betlehem.

Michael Emery

Scenevært
Koncertens scenevært er DR P2’s Celine 
Haastrup, der er en af de faste værter i  
P2 Koncerten, hvor hun bl.a. præsenterer  
DR SymfoniOrkestrets Torsdagskoncerter  
for radiolytterne. Celine er også vært i 
 lørdagsprogrammet P2 Puls, og så har 
hun været med til at producere flere roste 
 podcasts om klassisk musik. Hun har et 
hjerte der også banker varmt for jazzen  
og var med til at starte kanalen P8 Jazz.



Graham Ross 
& Mads Damlund 

Britiske Graham Ross (f. 1985) er inter-
nationalt efterspurgt som både kom-
ponist og dirigent. Han er uddannet på 
det anerkendte Clare College i Cam-
bridge og på Londons Royal Academy 
of Music og har desuden ’stået i lære’ 
som assisterende dirigent og korsynge-
mester for kendte navne som Colin Da-
vis, Vladimir Jurowski, Edward Gardner 
og danske Lars Ulrik Mortensen.

En stor passion for Graham Ross er at 
opdage nye musikalske skatte i form af 
både helt nye værker og glemte eller 
oversete komponister. Samtidig bræn-
der han for at åbne den klassiske musik 
for et nyt publikum. 

Han har udgivet en lang række cd’er, 
der bl.a. er blevet belønnet med for-
nemme udmærkelser som de franske 
Diapason d’Or og Le Choix de France 
Musique og en nominering til den en-
gelske Gramophone Award.

Graham Ross er chefdirigent for og 
medstifter af Dmitri Ensemblet og siden 
2010 kunstnerisk leder og dirigent for 
det berømte kor ved Clare College, 
som han selvfølgelig også dirigerer ved 
adskillige koncerter her i december.

Mads Damlund (f. 1974) er  solistuddannet 
organist fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium med diplom-
eksaminer i kirkemusik og som pianist 
fra samme sted. Han har desuden 
studeret et år ved Conservatoire 
 Nationale Supérieure de Musique, 
Lyon, og er selvlært clavichordspiller.

Han har siden 2006 været ansat som 
organist ved Jægersborg kirke, hvor 
han som leder af ensemblet  Jægersborg 
Consort har opført kantater, passioner 
og oratorier fra baroktiden, og blandt 
andet opført samlede orgelværker 
af J.S. Bach og Buxtehude. Han har 
spillet koncerter i Danmark og store 
dele af Europa, udgivet adskillige 
CD‘er, bl.a. Bachs Goldbergvariationer 
på  Garnisons Kirkes orgel (Helikon 
Records), og musik af Buxtehude og 
Couperin.

I anledning af Jægersborg-orglets 
75-års jubilæum var Mads Damlund ini-
tiativtager og hovedforfatter på bogen 
Om levende blev hvert træ i skov, om 
dette instruments og dansk orgelbyg-
nings historie.
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DR VokalEnsemblet er DR’s profes-
sionelle kammerkor, der består af  
18 klassiske sangere, som alle kan  
optræde solistisk. Repertoiret spæn-
der fra middelaldermusik over barok 
og romantik til danske sange og helt 
nyskrevne værker. Både store danske 
og europæiske komponister har  
skrevet musik specielt til DR Vokal- 
Ensemblet, som er internationalt aner-
kendt 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.

DR VokalEnsemblet

Kommende koncerter:

Himmelsk kærlighed
Trinitatis Kirke, København, 24/1

Passionskoncert
Trinitatis Kirke, København, 25/3

Liberté
DR Koncerthuset, Studie 2, 21/6

Nattergalen
Sankt Lukas Kirke, Aarhus, 8/8

Alsion, Sønderborg, 10/8
DR Koncerthuset, Studie 2, 12/8
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Fællessange
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O come, O come, Emmanuel
Trad. fransk melodi fra 1400-tallet 
Tekst: T.A. Lacey

ALLE
O come, O come, Emmanuel!
Redeem thy captive Israel,
That into exile drear is gone.
Far from the face of God’s dear son.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel.

MÆND ALENE
O come, thou branch of Jesse! Draw
the quarry from the lion’s claw;
From the dread caverns of the grave,
From nether hell, thy people save.
Rejoice! Rejoice! …



11KVINDER ALENE
O come, o come , thou Day spring bright!
Pour on our souls thy healing light;
Dispel the long night’s ling’ring gloom,
And pierce the shadows of the tomb.
Rejoice! Rejoice! …

MÆND ALENE 
O come, thou Lord of David’s key!
The royal door fling wide and free;
Safeguard for us the heav’n ward road, 
And bar the way to death’s abode.
Rejoice! Rejoice! …

ALLE
O come, O come Adonaï,
Who in they glorious majesty
From that high mountain clothed with awe
Gavest thy folk the elder law.
Rejoice! Rejoice! ...



Hark, the herald angels sing
Melodi: Felix Mendelssohn 
Tekst: Charles Wesley, George Whitefield
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Hark! the herald angels sing,
Glory to the new-born King;
Peace on earth and mercy mild,
God and sinners reconciled.
Joyful, all ye nations rise,
Join the triumph of the skies,
With th’angelic host proclaim,
Christ is born in Bethlehem.
Hark! the herald angels sing,
Glory to the new-born King.

Christ, by highest heav’n adored,
Christ, the everlasting Lord;
Late in time behold him come,
Offspring of a virgin’s womb.
Veiled in flesh the Godhead see;
Hail, th’incarnate Deity:
Pleased as man with man to dwell,
Jesus, our Emmanuel!
Hark! the herald angels sing…

Hail! the heav’n-born Prince of peace!
Hail! the Sun of Righteousness!
Light and life to all he brings,
Ris’n with healing in his wings;
Mild he lays his glory by,
Born that man no more may die,
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth.
Hark! the herald angels sing…



O come, all ye faithful 
Tekst og melodi: J.F. Wade

14

ALLE 
O come, all ye faithful, 
joyful and triumphant!
O come ye, O come ye to Bethlehem;
Come and behold him
Born the King of Angels:
O come, let us adore Him 
O come, let us adore Him
O come, let us adore Him
Christ the Lord.

DR VokalEnsemblet
God of God, 
light of light,
Lo, he abhors not the Virgin’s womb;
Very God, begotten, not created:
O come, let us adore Him… 
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ALLE 
Sing, choirs of angels, 
sing in exultation,
Sing, all ye citizens of Heaven above!
Glory to God, in the highest:
O come, let us adore Him…

ALLE
Yea, Lord, we greet thee, 
born this happy morning;
Jesu, to thee be glory giv’n!
Word of the Father, now in flesh appearing!
O come, let us adore Him…

EBU’s Internationale 
 Julemusikdag  
15/12 kl. 9.54 - 24.00. 
 

14 timers julemusik med koncerter 
fra Østrig, Danmark, Spanien, 
Estland, Finland, Island, Letland, 
Sverige,  Tyskland, Slovenien, Polen 
og England.

DR VokalEnsemblets An English Christmas  
er udvalgt som det danske bidrag til Den 
Euro pæiske Radiounions (EBU’s) internationale  
julemusikdag 2019 og vil blive sendt af 20  
radiostationer i 3 verdensdele (Europa, 
 Nord amerika og Australien). Første del af 
koncerten i Bistrup kirke (13/12) bliver op-
taget af DR og kan høres på DR P2 søndag 
d. 15/12 kl. 11-12.
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