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FÆLLESSANG

Den blå anemone
Kaj Munk/Egil Harder

Når vinteren rinder
Johan Skjoldborg/Johannes Torrild

DR VOKALENSEMBLET

Guds nåde er en vintergæk 
Simon Grotrian/Jesper Gottlieb
arr. Johannes Buch Jørgensen

FÆLLESSANG

Det er forår. Alting klippes ned 
Benny Andersen/Poul Dissing

En lærke letted
Mads Nilsen/Mathias Christensen

DR VOKALENSEMBLET

Påskeblomst! hvad vil du her?
N.F.S. Grundtvig/Carl Nielsen

FÆLLESSANG

Nu blomstertiden kommer 
Israel Kolmodin; C.J. Brandt/Tysk folkemelodi 

Det haver så nyligen regnet 
Johan Ottosen/Dansk folkemelodi

DR VOKALENSEMBLET

Sommarpsalm 
Carl David af Wirsén/Waldemar Åhlén

FÆLLESSANG

Fortabt er jeg stadig 
Stine Pilgaard/Katrine Muff Enevoldsen

Forelsket i København 
Sejr Volmer-Sørensen/ 
Bent Fabricius-Bjerre 

DR VOKALENSEMBLET

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

arr. John Høybye

FÆLLESSANG

Du som har tændt millioner 
Johannes Johansen/Erik Sommer

Program
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Phillip Faber
& Mathias Hammer

Phillip Faber (f. 1984) er uddannet
komponist og dirigent fra Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium og
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Han blev chefdirigent for DR Pigekoret
i 2013, og har lige fra begyndelsen
sat sit særlige præg på korets klang
og udtryk. 

Phillip Faber optræder jævnligt som 
gæstedirigent for bl.a. DR Vokalensemblet 
og DR Symfoniorkestret, og han er en 
ivrig formidler af klassisk musik i mange 
sammenhænge.

I 2017 modtog han DR’s Sprogpris,
bl.a. for sin indsats som TV-vært i
m u sik programmer som Den klassiske
Musikquiz, Vidunderbørn og DR’s 
livetransmitterede fællessangsmaraton 
Live fra Højskolesangbogen.

P2-vært Mathias Hammer (f. 1982) 
er uddannet pianist med debut fra 
Det Jyske Musikkonservatoriums 
solistklasse i 2011 og har et alsidigt 
virke som musikformidler, scenevært 
og foredragsholder.

På P2 kan han høres i programmerne 
Hammer og Cilius, Hej P2 og  
  P2 K on certen, hvor han blandt andet 
præsenterer DR Symfoniorkestrets 
Torsdagskoncerter. Han står også bag 
flere prisnominerede podcast-serier. 

På TV er Mathias holdkaptajn i Den 
Klassiske Musikquiz, ligesom han 
var vært på Orkestret flytter ind 
og fællessangsmaratonet Live fra 
Højskolesangbogen.

Mathias har desuden siddet i udvalget 
bag den kommende udgave af 
Højskolesangbogen.
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DR Vokalensemblet

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 
 kormusik 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.

Kommende koncerter:

Passionskoncert
Trinitatis Kirke, København, 25/3

Liberté
DR Koncerthuset, 21/6

Nattergalen
Sankt Lukas Kirke, Aarhus, 8/8

Alsion, Sønderborg, 10/8
DR Koncerthuset, Studie 2, 12/8
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FÆLLESSANGE
Den blå anemone
Tekst: Kaj Munk
Melodi: Egil Harder

Hvad var det dog der skete?
Mit hjerte frosset hårdt som kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.

På Lolland jeg den hented,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og vented
og tænkte, den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler;
i denne fjendske zone
forgår min anemone,
jeg ser den aldrig mer.

Nu står den der og nikker
så sejerssæl i Jyllands grus,
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her 
har givet den et større værd,
en lille amazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.

Hvad var det dog der skete?
Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts
det smelter ved at se det
den første dag i marts.
Jeg tænkte: ”Evigt skiltes ad
min sjæl og glæden”, da jeg sad
i vint’rens grumme done.
Nu gør min anemone,
mit hjerte atter glad.

For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la’r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er vor skaber stor!
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Når vinteren rinder
Tekst: Johan Skjoldborg
Melodi: Johannes Torrild

Når vinteren rinder i grøft og i grav,
og rugens krøllede blade
sig ranker i solen som spejles i hav,
jeg griber med længsel, 
knap véd jeg deraf,
min hakke, min skovl og min spade!

Jeg hvæsser på stenen den rustnede æg
og retter den bøjede plade,
så springer jeg uden for mur og for væg,
hvor marken har klumper, 
og mosen har klæg,
med min hakke, min skovl og min spade!

Jeg lytter til vårens syngende kor,
til lærken, den jublende glade,
vi kender hinanden fra som’ren i fjor,
den kvidrer, jeg grøfter 
og graver min jord
med min hakke, min skovl og min spade!

Når solen går ned i et luende bål
bag lynghedens vidtstrakte flade,
jeg retter min ryg, og jeg skimter et mål,
da blåner og blinker 
det blankslidte stål
i min hakke, min skovl og min spade!
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Det er forår. Alting klippes ned
Tekst: Benny Andersen
Melodi: Poul Dissing

Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser 
og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne  
til skeletter.
Jeg blir fem år ældre ved hvert
indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner,
blir jeg ung!

Lad kun falde, hvad der knap kan stå ...
Men i så fald sku’ jeg altid 
komme kryv’nde,
hver gang skatten gir sig til at flå
mine sidste mønter fra mig 
hver den tyv’nde –
Jeg blir tom i hjernen, træt og
tung i sjæl og krop,
men når forårssolen skinner,
står jeg op.

Og jeg fægter med min sparekniv.
Men den skraber bare hult 
i sparegrisen. 
Der er ikke meget tegn på liv.
Selv i vinter var der dog 
en ko på isen.
Jeg har længe næret en
istap ved min barm,
men når forårssolen skinner,
blir jeg varm!

  

Solen skinner på fallittens rand.
Derfor denne dyrekøbte  
randbemærkning:
Der er caries i tidens tand.
Dens emalje trænger voldsomt 
til forstærkning!
Snart skal jeg og mine sidste
tænder skilles ad,
men når forårssolen skinner,
blir jeg glad!

Tag da kun min sidste spinkle mønt.
Livets sol er min den sidste 
del af livet,
for som solfanger er jeg nu begyndt
at forstå, at Alt og Intet 
er os givet.
Og en gang går solen sin
runde uden mig,
men når forårssolen skinner,
lever jeg!
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En lærke letted
Tekst: Mads Nilsen
Melodi: Mathias Christensen

En lærke letted, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit.

Det var en morgen som tusind andre
og ingen morgen i tusind år,
da Danmark vågned med klare øjne
til glædestimer og frimandskår,
og landet lyste fra sund til klit, 
for det var forår og Danmark frit.

Vi mindes stille de tapre døde,
hvis navne lever i Danmarks navn,
og takken søger til dem, der segned’,
og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
til det blev forår og Danmark frit.

Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd,
dig flyver hjerternes tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit.
Velsign det, Herre, fra sund til klit.

  

Solen skinner på fallittens rand.
Derfor denne dyrekøbte  
randbemærkning:
Der er caries i tidens tand.
Dens emalje trænger voldsomt 
til forstærkning!
Snart skal jeg og mine sidste
tænder skilles ad,
men når forårssolen skinner,
blir jeg glad!

Tag da kun min sidste spinkle mønt.
Livets sol er min den sidste 
del af livet,
for som solfanger er jeg nu begyndt
at forstå, at Alt og Intet 
er os givet.
Og en gang går solen sin
runde uden mig,
men når forårssolen skinner,
lever jeg!
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Nu blomstertiden kommer
Tekst: Israel Kolmodin/C.J. Brandt
Melodi: Tysk folkemelodi

Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født.

De fagre blomsterenge
og agrene på rad,
de grønne urtesenge
og skovens friske blad,
de skulle os påminde,
hvor Gud er rig og from,
der lader nåden rinde
og række året om.

Vi hører fugle sjunge
med mange hånde lyd,
skal ikke da vor tunge
lovsynge Gud med fryd?
Min sjæl, ophøj Guds ære
med lov og glædessang!
Han fryde vil og nære  
os på vort levneds gang.

Velsign du årets grøde
og frugtbargør vort land,
giv daglig du os føde,
velsigne sø og strand;
fra himlen dryppe fedme,
bespis os med dit ord,
og med din nådes sødme
velsigne du vor jord!
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Det haver så nyligen regnet
Tekst: Johan Ottosen
Melodi: Dansk folkemelodi

Det haver så nyligen regnet,
det har stormet og pisket i vor lund.
Frø af ugræs er føget over hegnet,
åg på nakke og lås for vor mund.
Årets løb har sin lov,
der blev lyst i vor skov,
ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov.

Det har regnet – men regnen gav grøde,
det har stormet – men stormen gjorde stærk.
Som de tro’de, at skoven alt var øde,
så de vårkraftens spirende værk.
For de gamle, som faldt,
er der ny overalt,
de vil møde, hver gang der bliver kaldt.

Og de tro’de, at hjertebånd kan briste,
og de tro’de, at glemmes kan vor ret!
De skal vide, de aldrig ser de sidste,
de skal vide, at ingen bliver træt.
Thi som årene randt,
sås det: Båndene bandt,
kræfter fødtes for kræfterne, som svandt.

Ja – det haver så nyligen regnet,
og de træer de drypper endnu,
mangen eg er for uvejret segnet,
men endda er vi frejdige i hu;
viger ej ud af spor,
for vi kender det ord:
Det har slet ingen hast for den, som tror.
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Fortabt er jeg stadig
Tekst: Stine Pilgaard
Melodi: Katrine Muff Enevoldsen

Vi mødtes i sne
forblændet af ungdom og uden at se
et virvar af jubel og nysgerrighed
vi mødtes i sproget, et hemmeligt sted
og der går vi hen,
igen og igen.

Igen og igen,
og tonerne blev til et langstrakt refræn,
et plot, en fortælling, en popmelodi
godnatsange brudt af sirenernes skrig
vi følte os som 
en luftløs ballon.

En luftløs ballon
en endeløs sætning, helt kæntret og tom
jeg hjemsøges tit af idéer om flugt
men latteren tegner dit ansigt så smukt
du strækker din krop
mens solen står op.

Mens solen står op,
så brygger vi kaffe og drikker en kop
og når vi bliver fanget i hverdagens støj
så ruller vi øjne og deler en smøg
så strander vi der
hvor ømheden er.
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Hvor ømheden er
marcherer vi tappert med velviljens hær.
En kærlighed tyndslidt og helt desperat
kun båret af løfterne, stålsat og klart
et dirrende nu
mit søvnige du.

Mit søvnige du
mit drama er langt, min fornuft er itu
og når jeg bliver bange og når jeg bliver vred
så sænk mine skibe og skænk mig din fred
jeg øjner en kyst
og snart bliver det lyst.

Og snart bliver det lyst
så tag mig for givet, det virker så tyst
fortabt er jeg stadig trods årenes gang
og synger med tak denne kærlighedssang
fordi det sku’ ske
vi mødtes i sne.
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Forelsket i København
Tekst: Sejr Volmer-Sørensen
Melodi: Bent Fabricius-Bjerre 

Du og jeg
blev forelsket i København,
fandt en vej,
vi kun kendte af navn.
Sid’n i går
skete det, at vi nu forstår:
Først i år
blev det virkelig vår.

Endnu engang 
skal skoven stå brud, 
og sommer og sang 
skal folde sig ud. 
Alle sure ka’ gå
og lure på høst
hvis de har lyst. 

Du og jeg
blev forelsket i København,
fandt en vej,
vi kun kendte af navn. 
Dem, som siger at sol og vår, 
kommer hver gang en vinter går, 
vil vi svare at først i år,
blev det virkelig vår. 
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Du som har tændt millioner
Tekst: Johannes Johansen
Melodi: Erik Sommer 

Du, som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.

Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået, 
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!

Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjerner os bedst.

Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små! 

Du, som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og værner,
lys i det mørke, som kommer fra os.

P2 skal optage 4 sang-quizprogrammer den 2. & 3. april kl. 14-16 
i DR Koncerthusets Studie 4. Quiz-master er Stine Rosengren og  
holdkaptajner er Mathias Hammer og Jens Cornelius. Hvis du kunne  
tænke dig at være med som publikum, skal du skrive til cna@dr.dk 
med SANGQUIZ i emnefeltet. Publikum skal synge nogle få vers som 
led i quizzen.
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2/P8 — Kim Bohr
Kunstnerisk leder for DR Vokalensemblet & producent — Michael Emery
Produktionsleder — Anders Stigsgaard-Larsen 
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Per Morten Abrahamsen, 
Daniel Stjerne, Carsten Wolf Andersen
Tryk — DR Tryk

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

drkoncerthuset.dk


