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Program

Knud Jeppesen (1892-1974), arr. Daniel Åberg:
Juninat 

Karin Rehnqvist (f. 1957): 
Haya 
Natt över Jorden

Anders Hillborg (f. 1954): 
En midsommarnattsdröm

Takvingesange (5 værker til Caspar Erics digt; 2021; første koncertopførelse): 
• Phillip Faber (f. 1984): Mens foråret kryber frem
• Christoffer Møller (f. 1978): Hey, hvad så lille Takvinge-ven

Edvard Grieg (1843-1907): 
af 12 sange, opus 33:
Nr. 9 – Ved Rondane (solist: Christine Nonbo-Andersen, sopran)
Nr. 2 – Våren

Jesper Koch (f. 1967): 
Birkebark (af Korbog) 

Hugo Alfvén (1872-1960): 
Aftonen 
Uti vår hage

Trad. svensk, arr. Håkan Parkman: 
Till Österland (solist: Astrid Kastensson Navarro-Alonso, sopran)

Takvingesange
• Bent Sørensen (f. 1958): 8 satser for 8 ensomme stemmer  
• Ylva Lund Bergner (f. 1981): Et Os To 
• Michael Bojesen (f. 1960): Hey, hvad så lille Takvinge-ven

Svend S. Schultz (1913-98): 
Midsommersang 

 ca. 1 time og 15 min. uden pause



4 DR VOKALENSEMBLET – EN NORDISK SOMMER

Kære publikum

For en musiker er det altid en glæde 
at byde publikum velkommen. Efter 
endeløse timer og dage i øvelokalet 
– både alene og sammen med 
kollegerne – er koncerten det magiske 
øjeblik, hvor alt går op i en højere 
enhed, og de mange timers hårdt 
arbejde bliver overstrålet af glæden ved 
at formidle musikken til dem, der lytter. 

For alle ensembler har de seneste 
måneders isolation og stilhed været 
svære at bære – og måske især for en 
gruppe, der er så tæt sammenknyttet 
som DR Vokalensemblet, der næsten er 
lige så meget en musikalsk familie som 
et elitekor. I løbet af corona-perioden, 
hvor sangerne ikke kunne mødes fysisk, 
gik vi i gang med en række projekter, 
hvor vi sang sammen på afstand. 
Vi bestilte nye værker hos danske 
komponister, som vi kunne indspille i 
små grupper, og vores sangere lavede 
en særlig serie med inspirationsvideoer 
til de mange amatørkorsangere i hele 

landet, som ligesom os har været 
forhindret i at synge sammen. 

Vi er glade for at kunne præsentere 
frugterne af vores aktiviteter under 
nedlukningen nu, hvor kulturlivet 
endelig begynder at blomstre igen. 
For vi ved det jo alle sammen: Sang og 
musik er allerbedst, når vi oplever det 
live – og sammen. Det er derfor med 
særlig stor forventning og glæde, at vi 
kan præsentere En nordisk sommer – 
DR Vokalensemblets første koncerter 
siden november 2020 – og byde jer, 
vores kære publikum, velkommen 
tilbage i kormusikkens vidunderlige 
verden. 

God fornøjelse!

DR Vokalensemblet
&
Michael Emery
Kunstnerisk leder for 
DR Vokalensemblet
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Sofi Jeannin 
& DR Vokalensemblet

Sofi Jeannin fra Sverige er chefdirigent 
for det engelske radiokor, BBC Singers. 
Siden 2008 har hun desuden været 
leder af den franske radios korskole 
Maîtrise de Radio France, og i en peri-
ode var hun chefdirigent for det franske 
radiokor. Hun er 44 år, uddannet i 
Stockholm, Nice og London og bosat i 
Paris. Hendes franske navn og forbin-
delse skyldes hendes fransk-svenske 
rødder. For sit arbejde er hun i Frankrig 
blevet hædret med ordenen Chevalier 
des Arts et des Lettres og for nylig også 
Ordre national du Mérite. 

Sofi Jeannin er meget efterspurgt som 
gæstedirigent for elitekor i Europa og 
Asien, men hun har også en særlig 
passion for at bruge musikken til at 
opbygge fællesskaber i samfundet, og 
derfor har hun arbejdet med ungdoms-
ensembler i både Paris, Grækenland og 
Congo. 

Ved denne sommerkoncert dirigerer 
hun for første gang DR Vokalensemblet. 
 

DR Vokalensemblet er DR’s kammerkor
med 18 klassiske sangere, som alle kan
optræde solistisk. 

Korets repertoire spænder fra renæs-
sancemusik over barok og romantik til 
danske sange og helt nyskrevne værker. 
Både store danske og europæiske kom-
ponister har skrevet musik specielt 
til DR Vokalensemblet, som er inter-
nationalt anerkendt for sin rene, nord-
iske klang. Flere af korets cd’er har 
modtaget internationale priser og 
udmærkelser, bl.a. to amerikanske 
Grammy-nomineringer. Cd’en Årstiderne 
– 28 danske sange har fået stor ros i 
både dansk og international presse, og 
koret har netop udgivet et nyt album, 
Jesper Koch: Korbogen, som dagens 
koncert bl.a. giver en smagsprøve på.

En af DR Vokalensemblets vigtige 
opgaver er at bringe den levende 
kormusik ud i alle dele af Danmark. Det 
sker hver sæson ved koncerter i små og 
store danske kirker og koncertsale, ved 
workshops og koncerter med lokale 
amatørkor.
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En nordisk sommer

Jesper Koch, 
Karin Rehnqvist & 
Anders Hillborg 

I 2012 begyndte komponisten Jesper 
Koch at skrive kormusik til digte af 
Frank Kjørup. Korstykkerne blev samlet 
i ”kapitler”, og de følgende fire år kom 
der stadigt flere kapitler til værket, der 
fik titlen Korbogen. 

Kammerkoret Hymnia og dirigenten 
Flemming Windekilde uropførte kapit-
lerne, efterhånden som de blev skrevet. 
DR Vokalensemblet har også opført 
nogle af kapitlerne, og i forbindelse 
med denne koncert udkommer 
DR Vokalensemblets indspilning af 
hele Korbogen, der er et af de største 
og smukkeste værker for a cappella kor, 
der er skrevet i Danmark i mange år.

Både tekst og musik er inspireret af 
den danske natur og sommer. Det 
er minutiøs, moderne kunst, men 
de tydelige følelser for naturen og 
især de lyse nætter giver Korbogen 
et romantisk træk. Musikken er i en 
udpræget dansk-nordisk tradition – 
melodisk, lyrisk og gennemsigtig. ”Når 
jeg skriver rent melodisk, skal intet 
stå i vejen for klarheden. Derfor er alt 
overflødigt skåret væk,” siger Jesper 
Koch.

1. kapitel, Birkebark, har undertitlen 
”4 Nocturner”, og hver sang er et aften- 
eller nattebillede med øjnene rettet 
mod himlen. De lyse nætter forbinder 

Solen med Jorden, og mennesket 
forbinder sig med himlen ved at sanse 
ligheden mellem Mælkevejen og birke-
træerne, der har det samme spættede, 
sort-hvide mønster. Mennesket kigger 
på himlen, og himlen ser nysgerrigt 
tilbage igen.

Den svenske komponist Karin 
Rehnqvist beskæftiger sig også med 
menneskets placering i verdensrummet. 
Natt över Jorden benytter forskellige 
ekkovirkninger i den folkevise-agtige 
melodi for at understrege det store 
omgivende rum i natten. 

I Anders Hillborgs statiske En midsom-
marnattsdröm er de lyse nætters magi 
endnu mere dobbelttydig. Uhyggen 
er til at mærke i denne radikale 
slowmotion-omskrivning af en elsket 
svensk sommervals fra 1946!

Morgensolens komme møder man i 
Haya!, en yderst virtuos kraftudladning, 
som Karin Rehnqvist kalder ”en sang 
til dagens glæde”. Bortset fra en 
enkelt sætning på engelsk (oversat 
fra indiansk poesi) er sangteksten på 
sproget hayansk, som Karin Rehnqvist 
selv har opfundet – et lydsprog, der 
fungerer som ”instrumentation” af 
musikken gennem de forskellige 
sproglyde.
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Edvard Grieg, Hugo Alfvén & 
Knud Jeppesen 

Den nordiske korlyrik begyndte for 
alvor at folde sig ud i slutningen af 
1800-tallet. Da havde de blandede kor 
med både herre- og damestemmer 
etableret sig, og det samme havde 
den nationalromantiske folketone, 
inspireret af nordisk folkemusik. ”At 
male norsk Natur, norsk Folkeliv, norsk 
Historie og norsk Folkepoesi i Toner, 
står for mig som det, hvori jeg tror at 
kunne udrette Noget”, skrev Edvard 
Grieg. Blandt hans mange værker er 
den gribende sang Våren, som han 
både lavede i udgaver for kor, solosang 
og for strygeorkester. Ved Rondane, 
der har tekst på norsk dialekt, er en 
hel programerklæring om, hvordan 
gensynet med hjemstavnen får det 
bedste frem i mennesket.

Knud Jeppesens musik til 
Stuckenbergs digt Juninat er typisk 
nordisk i sin lavmælte poesi. Den 
svenske komponist Hugo Alfvén går i 
sin korsang Aftonen endnu længere i 
afspejling af den lyse nordiske sommer: 
Omkvædet skal nynnes med lukket 
mund, fordi ord ikke længere rækker.

Takvingesange 
  
I begyndelsen af 2021 blev fem nye 
korstykker skabt af fem komponister, 
der sad hjemme hver for sig og skrev 
musik til et kor, der ikke måtte mødes. 

Det er de fem Takvingesange, der 
alle er komponeret til samme tekst, 
Caspar Erics digt ”Hey, hvad så lille 
Takvinge-ven.” Også digtet blev skrevet 
i hjemmeeksil under nedlukningen og 
bruger sommerfuglens forpupning som 
symbol for indelukningen.

DR Vokalensemblet søsatte projektet 
med tanke på, at den ottestemmige 
musik måtte indsynges af sangerne 
hver for sig, men i foråret lykkedes det 
under besværlige forhold at gennem-
føre en fælles studieoptagelse, og i den 
form blev de fem sange ”uropført” af 
DR Vokalensemblet, dirigeret af Ole 
Faurschou, i radioens P2 i april. Ved DR 
Vokalensemblets to sommerkoncerter 
bliver sangene nu sunget offentligt for 
første gang.

Phillip Faber, dirigent for DR Pigekoret 
og manden bag DR’s fællessangs-
udsendelser, var en oplagt komponist til 
projektet. ”Jeg var meget fokuseret på 
at give hver enkelt stemme sin egen 
identitet”, fortæller han om sit stykke, 
Mens foråret kryber frem. ”Jeg har 
sunget alle linjerne frem i skriveproces-
sen som et intuitivt feltarbejde og 
bagefter sat mig ned og botaniseret i 
materialet, så de otte individuelle linjer 
kunne smelte sammen til en helhed.” 

Ylva Lund Bergners stykke Et Os To 
bruger i særlig grad en mængde vokal-
lyde udover den rene sang. “Når ens 
verden i karantæne er skrumpet ind 
til kun en lille lejlighed, lægger man 
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mærke til alle de lyde man laver; hvor-
dan man trækker vejr, taler og bevæger 
sig”, fortæller hun. ”Man bliver til sidst 
lidt sindssyg og er nødt til at genskabe 
sig selv. Men – hvem er jeg.”

Christoffer Møller, en alsidig komponist 
og pianist i forskellige genrer, fortæller 
om sit bidrag til Takvingesangene: ”I 
Caspar Erics fine tekst fandt jeg for-
ventning, et langsomt gennembrud, 
forandring og fællesskab. Som i en 
mosaik har jeg brugt hans ord og bredt 
dem ud over otte stemmer, som mødes 
i en tæt lille fortælling om drøm, udvik-
ling og samhørighed. En drøm om 
Takvingevinger, moves og regn.”

Bent Sørensen bruger corona-tidens 
akavede begrænsninger ganske konkret 
i 8 satser for 8 ensomme stemmer. 
“I gennem hele denne coronatid har 
jeg som mange andre siddet fængslet 
foran en computerskærm, talt med 
medmennesker via Zoom, Skype, Teams 

etc… Én stemme har talt, og de andre 
har være mutede. I de otte (meget) 
små satser får værkets otte stemmer 
alle – et kort øjeblik – mulighed for at 
tale eller synge linjer fra Casper Erics 
digt, mens de andre er mutede eller helt 
borte.” I musikken er der også spor af 
Bent Sørensens nye Matthæuspassion, 
som DR Vokalensemblet skulle have 
opført ved en koncert i april, der blev 
aflyst.

Michael Bojesen afrunder cyklussen af 
Takvingesange med et stykke, der på 
eget plan er cyklisk og går i ring: 
“Ligesom tiden nu er gentagelser, 
ensformighed med kun små forand-
ringer, således er det musikalske stof 
bygget op. Inspireret af minimalismens 
repetitive mønster, med tætte akkorder, 
der smyger sig om grundtonen. Vi 
starter og slutter i lyden af regn og en 
enkelt grundtone.”

Jens Cornelius

Scenevært 
DR P2’s Celine Haastrup, der præsenterer 

koncerten, er fast vært i P2 Koncerten, hvor 

hun bl.a. præsenterer DR Symfoniorkestrets 

Torsdagskoncerter for radiolytterne. Hun er 

desuden vært i magasinprogrammet Puls og 

har også været med til at producere flere roste 

podcasts om klassisk musik. Senest har hun 

produceret Er hun stadig en ung, blond pige? 

Højskolesangbogen 2020. Hun har et hjerte, 

der banker varmt for jazzen og var med til at 

starte kanalen P8 Jazz.
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Juninat
Knud Jeppesen, arr. Daniel Åberg
Tekst: Viggo Stuckenberg

Hvorfor ikke denne Aften synge?
Høj og stille staar den lyse Nat!
Ingen fjerne Stjernekloder tynge
Himlens Bleghed i den lyse Nat!

Alt er sølverhvidt og klart og stille,
smeltet i den tyste Nat i ét!
Ingen fjerne Skumringsskyer skille
denne Hvidhed, hvori Alt er ét!

Hvorfor ikke denne Aften synge,
nynne sagte som den lyse Nat,
medens ingen Mindeskygger tynge
Himlens Hvidhed i den lyse Nat.

Haya
Karin Rehnqvist
(Teksten består af lydord og sproglyde.)

Natt över Jorden 
Karin Rehnqvist: 
Tekst: Erik Blomberg

Nu är det natt över jorden.
Darrande stjärna gläns!
Världarna vandra så fjärran.
Mörkret är utan gräns.
Marken och mullen och mörkret,
varför älskar jag dem?
- Stjärnorna vandra så fjärran.
Jorden är människans hem.

En midsommarnattsdröm 
Anders Hillborg: 
Tekst: Rune Lindström

Du lindar av olvon en midsommar krans,
och hänger den om ditt hår.
Du skrattar åt mångubbens benvita 
glans,
som högt över tallen står.
I natt ska du dansa vid Svartrama tjärn,
I långdans, i språngdans, på glödande 
järn.
I natt är du bjuden av dimman till dans,
där Ull-Stina, Kull-Lina går.

Hey, hvad så lille Takvinge-ven (2021) 
Phillip Faber/Christoffer Møller/Bent 
Sørensen/
Ylva Lund Bergner/Michael Bojesen
Tekst: Caspar Eric

Jeg står på min altan
og ryger på den sidste smøg
mens foråret kryber frem
også her under mit joggingsæt
alt det der langsomt muterer
i den puppe som verden er blevet.
Alt hvad der spirer er ensomt
indtil det skyder op 
i en smukkere og fælles krop.
Jeg drømmer om Takvingevinger
ja, jeg drømmer om nye moves
svæve rundt som et os i regnen.

Tekster
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Ved Rondane 
Edvard Grieg
Tekst: A.O. Vinje

No ser eg atter slike fjell og dalar,
som deim eg i min første Ungdom såg,
og same vind den heite panna svalar
og gullet ligg på Snjo, som før det låg.
Det er eit barnemål, som til meg talar,
og gjer meg tankefull, men endå fjåg.
Med ungdomsminne er den tala 
blandad:
Det strøymer på meg, so eg knapt kan 
anda.

Ja livet strøymer på meg, som det 
strøymde,
når under snjo eg såg det grøne strå.
Eg drøymer no, som før eg alltid 
drøymde,
når slike fjell eg såg i lufti blå.
Eg gløymer dagsens strid, som før eg 
gløymde,
når eg mot kveld af sol eit glimt fekk 
sjå.
Eg finner vel eit hus som vil meg hysa,
når soli heim mot notti vil meg lysa.

Våren 
Edvard Grieg 
Tekst: A.O. Vinje

Enno ei gong fekk eg vetren at sjå,
for våren at røma;
heggen med tre som der blomar var på,
eg atter såg bløma.
Enno ei gong fekk eg isen at sjå,
frå landet at fljota,
snjoen at bråna og fossen i å
at fyssa og brjota.
Graset det grøne eg enno ei gong
fekk skoda med blomar;
enno eg høyrde at vårfuglen song
mot sol og mot sumar.

Ei gong eg sjølv i den vårlege eim,
som mettar mit auga,
ei gong eg der vil meg finna ein heim
og symjande lauga.
Alt det som våren i møte meg bar,
og blomen eg plukkad’,
federnes åndir eg trudde det var,
som dansad’ og sukkad’.
Derfor eg fann millom bjørkar og bar
i våren ei gåta;
derfor det ljod i den fløyta eg skar,
meg tyktest at gråta.
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Birkebark 
Jesper Koch 
Tekst: Frank Kjørup

1. Mælkevejens birkebark
Jeg gik ud i nat
og stillede mig midt
i mørket, bag de høje
[altid om natten,] raslende birke.
De næsten uvirkelige
[der ligger et stykke fra huset.] Svimlende 
stod jeg, [med hovedet bagover] og 
kiggede op
imens jeg lod mig kigge på
af mælkevejens birkebark.

2. (Lukker du .. )
Lukker du øjnene foran det åbnede 
vindue, ser du
ind i det blussende røde
rum (hvor krabbetåger drejer
som dyr på karruseller)
stænket på væggen fra tidernes morgen.

3. Nu er det juni
Det skal lige siges
at
nu er det juni
og
i nat, nøjagtig
lige
som sidste år ved denne tid
står
aftenhimlens gasblusblå
blomst
og svajer som man ellers kun
plejer
i drømme på disse kanter.

4. (Hybenrosen)
Det sker om sommeren, ved højlys nat, 
himlen daler ned i Danmarks krat -
og som duft, i barndomsdyb hypnose, 
springer ud af jordens hybenrose.
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Aftonen 
Hugo Alfvén: 
Teks: Herman Sätherberg

Skogen står tyst, himlen är klar.
Hör, huru tjusande vallhornet lullar.
Kvällsolns bloss sig stilla sänker,
Sänker sig ner uti den lugna, klara våg.
Ibland dälder, gröna kullar
eko kring nejden far...

Uti vår haga 
Hugo Alfvén 
Tekst: svensk folkevise

Uti vår hage där växa blå bär.
Kom hjärtans fröjd!
Vill du mig något så träffas vi där.
Kom liljor och aquileja,
kom rosor och saliveja
Kom ljuva krusmynta,
kom hjärtans kär.

Fagra små blommor där bjuda till dans.
Kom hjärtans fröjd!
Vill du så binder jag åt dig en krans.
Kom liljor och aquileja...

Uti vår hage finns blommor och bär.
Kom hjärtans fröjd!
Men utav alla du kärast mig är.
Kom liljor och aquileja...

Till Österland 
Trad. svensk, arr. Håkan Parkman
Tekst: svensk folkevise

Till Österland vill jag fara, 
där bor allra kärasten min. 
Bortom berg og djupa dalar,
allt under så gröner en lind.

Min själ, du göre dig redo 
den samma vägen att gå
över berg och torra hedar,
förrän natten faller oss på.

Hör mig, I väktare männer 
som mig nu möta här.
Har I icke sett den vännen
Som min själ haver så kär?

Jeg gick dock litet längre,
Alltom den mörka kväll.
Där fann jeg den som fägnar
och älskat har min själ.

En dag i dina gårdar 
är bättre än tusen år
för oss här nere på jorden,
i psalmen skrivet står.
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Midsommersang 
Svend S. Schultz: 
Tekst: Leo Estvad

Nu går midsommer ind i Danmarks stue,
under loftet hænger lærkers sang.
Her kan øjet søge fortrolig
mellem enge, fjord og vang.
Alt igen er nær
i en sommers klæ’r.
 
Over gulvet er bredt et solskinstæppe
vævet af ranunklers gule flor.
Bakkebølger veksler med skove
og et stykke hedejord.
Alt hvad vi har lært
er os dobbelt kært.
 
Smilets ynde og alvoren i sindet
er en dyd, der regnes her omkring.
Med et smil på læben kan siges
selv de alvorsfulde ting.
Det forstår især
vi, der lever her.
 
Denne lyse og sommerlige stue
fyldt med kløverduft og strandens 
blæst.
Hører du en hvisken i løvet?
Elskov vær min sommergæst!
Latter her og der
i det milde vejr.

SYNG! – med 
DR Vokalensemblet

Vil du vide mere om, hvordan sangerne i 
DR Vokalensemblet arbejder med deres 
stemmer – og trænger du selv til at få 
luftet stemmebåndene?

Kom med ind i øvelokalet hos sangerne 
og få gode råd, tips og øvelser til de 
forskellige stemmetyper. Du kan også 
gå på opdagelse i kendte korværker, 
finde noder og øve stemmerne 
individuelt sammen med korets 
sangere, pianist og dirigent.

Find videoerne på 
drvokalensemblet.dk/syng
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Oplev den nye sæson med DR Vokalensemblet  
og chefdirigent Marcus Creed.
Læs mere om koncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk

   
SÆSON 2021-22 
DR VOKALENSEMBLET
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Nyt album med DR Vokalensemblet
JESPER KOCH: KORBOGEN
DR VOKALENSEMBLET
DIRIGENT: FLEMMING WINDEKILDE

Jesper Kochs poetiske suite Korbogen er som en meditation  
over naturen. Oprigtighed og en følelse af tidløshed  
karakteriserer det store korværk, som nu kan høres på  
et nyt album med DR Vokalensemblet.

CD’en kan købes ved aftenens koncert.

Udkommer 

24. JUNI

Oplev den nye sæson med DR Vokalensemblet  
og chefdirigent Marcus Creed.
Læs mere om koncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik & P2/P5/P8 — Kim Bohr

Kunstnerisk leder for DR Vokalensemblet & producent — Michael Emery

Produktionsleder — Cecilie Honoré

Lydproducer — Ossian Ryner

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Per Morten Abrahamsen, 

Patrick Allen, Thomas Steen Sørensen

Tryk — DR Tryk

drkoncerthuset.dk

DR’s KONCERTVIRKSOMHED STØTTES AF BLANDT ANDRE 

A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL

DEN A.P. MØLLERSKE STØTTEFOND

AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND

AUGUSTINUS FONDEN

CARL NIELSEN OG ANNE MARIE CARL-NIELSENS LEGAT

KNUD HØJGAARDS FOND

WILHELM HANSEN FONDEN

BECKETT-FONDEN

KONSUL GEORGE JORCK OG HUSTRU EMMA JORCK’S FOND

WILLIAM DEMANT FONDEN

NORDEA-FONDEN

STATENS KUNSTFOND


