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Program

Josquin des Prez (ca. 1450-1521)

Gaude virgo mater Christi 

Missa De beata virgine: 
• Kyrie
• Gloria

Ave Maria, gratia plena

Missa De beata virgine: 
• Credo

Nymphes des bois 

Missa De beata virgine: 
• Sanctus
• Benedictus

Nicolas Gombert (ca. 1495-ca. 1560)
Musae Jovis 

Missa De beata virgine:  
• Agnus dei

      ca. 1 time og 10 min. uden pause

       Denne koncert er en del af 

       Copenhagen Renaissance Music Festival 2021
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Peter Phillips
& DR Vokalensemblet

Ingen kordirigent i vor tid har betydet 
så meget for udbredelsen af Josquin 
des Prez’ musik som englænderen 
Peter Phillips. I 1987 vandt hans 
indspilning af to messer af Josquin 
den eftertragtede Gramophone Award, 
”Record of the year”. Siden har Phillips 
med sit yderst stilfulde vokalensemble 
The Tallis Scholars indspillet og opført 
alle Josquins messer. Dertil kommer 
en enorm mængde andre værker fra 
renæssancen. 
 
Peter Phillips er født 1953 og dannede 
The Tallis Scholars, da han var bare 
20 år og studerede i Oxford. I 1988 
valgte han at dedikere al sin tid til at 
dirigere, og med sit ensemble har han 
turneret verden rundt og givet over 
2.500 koncerter. Phillips er i øvrigt 
ansvarshavende redaktør af tidsskriftet 
Musical Times og i sin fritid amatørpilot 
og cricketekspert.

Se også interview med Peter Phillips på s. 8-9

 

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 internationalt 
anerkendt for sin rene, nordiske klang. 
Flere af korets cd’er har modtaget inter-
nationale priser og udmærkelser, bl.a. 
to amerikanske Grammy-nomineringer. 
Cd’en Årstiderne – 28 danske sange 
har fået stor ros i både dansk og 
inter-national presse, og senest har 
koret udgivet albummet Jesper Koch: 
Korbogen.

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. 

FOTO: ALBERT ROOSENBURG FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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500 år efter Josquin  
 
I år markerer vi noget så sjældent 
som 500-året for en stor komponists 
død. Der er yderst få komponister så 
langt tilbage i tiden, om hvem man har 
et grundigt kendskab til både deres 
værker, liv og levned. Og så er denne 
komponist endda en af musikhistoriens 
vigtigste personer og en sand mester 
indenfor sit område: Josquin des Prez.

Han blev født i Nordfrankrig, nær den 
nuværende grænse til Belgien, og blev 
døbt Josse Lebloitte. Hans fødselsår 
kendes ikke præcist, men det var 
engang i begyndelsen af 1450’erne. 
Mændene i slægten havde tilføjelsen 
”des Prez” til efternavnet, der måske 
indikerede, hvor familien oprindeligt 
stammede fra, og det blev under dette 
navn, Josquin des Prez blev kendt. 

Han begyndte som kordreng i den 
nordfranske by Cambrai, og derefter 
tog han fat på en omrejsende karriere 
som sanger og komponist. Først var han 
ansat hos fyrst René i Aix-en-Provence, 
og derfra kom han formodentlig til Paris 
og den smukke kirke Sainte Chapelle. 

I 1483 vendte han hjem til sin fødeegn, 
fordi han havde arvet efter sin 
velhavende onkel. Men Josquin ville ud 
og erobre nyt land, og han tog til Italien 
og blev ansat hos en fyrste i Milano. 
Derfra gjorde han flere rejser til Rom, 
og i 1489 blev han ansat af paven som 
sanger og komponist i Det Sixtinske 

Kapel. For få år siden fandt man i øvrigt 
hans autograf ridset ind i kapellets 
væg – det eneste navnetræk, Josquin 
efterlod sig.

Efter seks år i pavens tjeneste blev 
Josquin hofkapelmester hos hertugen 
af Ferrara, der gerne betalte en høj 
stjerneløn for at få ham tilknyttet. 
Men datidens pestepidemi fik inden 
længe Josquin til at vende hjem til sin 
fødeegn, hvor han fik en lederstilling 
ved Notre Dame kirken i Condé-sur-
l’Escaut.

Resten af sit liv boede og arbejdede 
han her i det nordligste Frankrig, og 
med tiden begyndte han at nyde 
godt af den nye, revolutionerende 
opfindelse: trykkekunsten. Josquins 
musik blev trykt og udbredt i Europa, 
og hans ry voksede og voksede. På 
den måde blev han en af musikkens 
første masseudbredte komponister, og 
faktisk er Josquin også en af de første 
personer i historien overhovedet, der 
omtaltes som ”komponist”.

Josquin des Prez komponerede ude-
lukkende vokalmusik, og et par hund-
rede af hans værker er bevaret. Han var 

Josquin des Prez
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tilsyneladende en meget stolt person, 
der vidste, at han var den bedste, og 
han var velhavende nok til ikke at være 
afhængig af langvarige ansættelser. I 
stedet rejste han rundt og slog sit navn 
fast, hvorefter han drog videre for at 
gøre sig gældende nye steder. 

På grund af sine mange rejser fik 
Josquin også mulighed for at udvikle 
sin musik på en tid, hvor stilen var i 
forandring. Han lærte af både den 
nederlandske, den franske og den 
italienske skole og dannede en fusion 
med den mest forbilledelige teknik. 

For efterfølgere som Palestrina og 
Orlando di Lasso var der ingen tvivl 
– Josquin var den største. Ved hans 
død skrev den yngre kollega Nicolas 
Gombert mindeværket Musae Jovis – 
på samme måde som Josquin selv 
havde skrevet Nymphes des bois 
(Skovens nymfer), da hans eget forbil-
lede, Johannes Ockeghem, døde i 1497.

Missa De beata virgine

Renæssancens vokalmusik er en intrikat 
kunstart. Kort fortalt er det flerstemmig 
musik, hvor de enkelte stemmer er selv-
stændige, men samtidig fletter sig sam-
men til et hele. Ofte udvikler musikken 
sig ved såkaldt imitation, dvs. at et 
tema præsenteres og derefter dukker 
op i andre stemmer. Målet er at opnå en 
fuldendt balance af de enkelte dele. 
Musikkens strømmende skønhed skal 

samtidig opfylde forskellige musik-
teoretiske dogmer.

Store kompositioner som messer, der 
har flere satser, er typisk baseret på 
en form for skelet. Det kan f.eks. være 
en gennemgående melodi, der bruges 
i alle satserne (’cantus firmus’), eller 
ved at bygge musikken op omkring en 
allerede eksisterende komposition (en 
såkaldt parodi-messe).  

Josquins Missa De beata virgine (Messe 
til den skønne Jomfru) fra ca. 1510 
anvender et tredje kompositionsprincip, 
nemlig at bruge temaer fra den 
gregorianske sang, i dette tilfælde 
fra den katolske kirkes forskellige 
Mariafestdage. Sådan en type messe 
kaldes en parafrase-messe.

Teksten er den samme som i utallige 
andre messer: Gudstjenestens latinske 
ord, der anråber Vorherre (Kyrie), priser 
ham (Gloria), bekender den kristne tro 
(Credo), priser Helligånden (Sanctus 
& Benedictus) og hylder Jesus som 
frelseren, ”Guds lam, du som borttager 
verdens synder” (Agnus Dei). 

Når Josquin sætter sådan en messe i 
musik, arbejder han altså i en genre, der 
har uhyre stærke bindinger i både tekst 
og musik. Kunsten er, at de fastlagte 
elementer ikke skal føre til kreative 
begrænsninger. Og det problem har 
Josquin sandelig heller ikke! Han 
fremtryller den smukkeste musik ved 
at bruge alle tænkelige variationer 
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i teknik og strukturer, der samtidig 
understøtter teksten. Lyse og mørke 
stemmer kombineres på forskellig vis, 
temaer føres sammen eller spredes 
ud, stemmerne bevæger sig væk fra 
hinanden eller samles. Og hele tiden 
forløses bevægelsernes frihed i en 
diskret, næsten matematisk logik, der er 
vidunderligt tilfredsstillende at høre.

Det mest usædvanlige ved netop Missa 
De beata virgine er alligevel dens uens-
artethed. Satserne er i hver deres tone-
art, hvilket rokker ved helhedsfornem-
melsen, og så har satserne også forskel-
lig besætning: De to første satser, Kyrie 
og Gloria, er firstemmige, mens resten 
af messen er femstemmig. Måske har 
Josquin sammensat messen af satser, 
der oprindeligt stammede fra andre 
sammenhæng. Eller måske er det netop 
varieteten af tonearter, teknikker og be-
sætning, der er værkets egentlige idé?

I de femstemmige satser folder Josquin 
sig særligt ud. De er skrevet som kanon-
satser, hvor der i centrum af hver sats 
er en tostemmig kanon. Rundt omkring 
den tilsætter Josquin tre yderligere 
melodistemmer, der tilsammen skaber 
en rumlig lytteoplevelse med flere 
dimensioner. 

Dirigenten Peter Phillips fremhæver en 
enkelt særlig udsøgt detalje, nemlig i 
Credo-satsen, hvor teksten lyder ”Qui 
cum Patre” (som udgår fra Faderen og 
fra Sønnen). Her bryder sopranerne 
kortvarigt ud af den rytmiske strøm, 

etablerer sin egen individuelle takt-
fornemmelse, og vender ubesværet 
tilbage igen til flokken. Det er en opvis-
ning af kontrapunktisk mesterskab, 
der har været beundret i århundreder 
for det, Peter Philips rammende kalder 
”kompleksitetens elegance”.

Messen til ære for den skønne Jomfru 
blev et af Josquins mest berømte 
værker i hans eftertid. Den blev flittigt 
kopieret og studeret og var med til at 
grundlægge hans ry som musikkens 
store mester, ”der Noten Meister”, som 
den musikkyndige kirkereformator 
Martin Luther kaldte ham. Missa De 
beata virgine blev udgivet på tryk 
allerede i 1514 og er stadig en af de 
mest sungne blandt Josquins ca. 20 
messer.

Ved denne opførelse suppleres Missa 
De beata virgine af forskellige andre 
Maria-kompositioner, fordi messen i en 
gudstjeneste dengang også ville blive 
afbrudt undervejs af andre handlinger. 
Det var aldrig Josquins tanke at opføre 
messens fem satser ud i ét. I aften hører 
vi bl.a. Josquins mest berømte motet, 
den yndefulde og glasklare Ave Maria, 
der er et af hans tidligst kendte stykker.

Jens Cornelius

Missa De beata virgine synges i en helt ny 

udgave, lavet af Timothy Symons på grundlag 

af den seneste Josquin-forskning.
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Peter Phillips i samtale med 
Michael Emery

ME: Hvordan var dine første erfaringer 
med Josquin des Prez’ musik?

PP: Det første stykke var Gaude Virgo, 
som vi sang til vores allerførste koncert 
med The Tallis Scholars’ i november 
1973. Jeg plejede at gå ind på musik-
afdelingens bibliotek på universitetet 
i Oxford og kigge i de store samlede 
udgivelser af forskellige renæssance-
komponisters musik og så lave kopier 
af alt det, der så interessant ud – 
afskrivning i hånden, vel at mærke! 
Der fandtes jo slet ikke nogen smart 
nodeskrivningssoftware som fx Sibelius 
dengang.

ME: Hvad har du lært om komponisten 
Josquin igennem alle dine år med 
opførelser af hans musik?

PP: Han levede i en overgangsperiode i 
musikken, hvor en form for ’matematisk’ 
måde at komponere på var ved at 
ændre sig og en mere moderne følsom-
hed kom til.  Og han klarer at opfange 
begge dele. Han kunne helt sikkert 
skrive matematisk kompleks musik, når 
han ønskede at gøre det – fx Agnus 
Dei II fra Missa Hercules Dux Ferrariae, 
som er en 3-stemmig kanon, der er så 
kompleks, at den i årevis blev opført 
helt forkert. Først i 1960’erne fandt 
man endelig ud af, hvordan den skulle 
opføres. Men på den anden side kunne 
han også skrive bevægende smukke 
satser, der appellerer til ethvert moderne 
publikum. Han kunne virkelig begge 
dele. 

ME: Og hvad har du så lært om 
mennesket Josquin? 

PP: Det er virkelig interessant, for i 
virkeligheden har jeg kun fokuseret på 
mennesket Josquin de sidste par år. 
Han kom i centrum på grund af jubilæet 
i år – men også fordi vi afsluttede The 
Tallis Scholars’ indspilning og udgivelse 
af alle hans messer på 9 CD’er. Så jeg 
begyndte at se nærmere på, hvilken 
slags person, han egentlig var. Jeg 
tror faktisk, at han var en vanskelig 
og temmelig selvglad mand. Tilfreds 
med sig selv og arrogant – det er det 
indtryk, man får. Men han var også 

50 år med Josquins musik

TRÆSNIT FRA 1611, KOPI AF OLIEMALERI, 
LAVET I JOSQUIN DES PREZ’ LEVETID.
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meget usædvanlig for sin tid, fordi han i 
kraft af at være meget velstående også 
var meget uafhængig, så han påtog sig 
kun de opgaver, han havde lyst til – og 
det var meget usædvanligt på Josquins 
tid. Han kunne sige til ’prins-hvem-
som-helst’, der ønskede at engagere 
ham: ”Gå ad helvede til! Dét kommer 
jeg ikke til at gøre!” Eller også kunne 
han forlange et honorar, der var dobbelt 
så højt som det, alle andre ville få. Han 
opførte sig som en ret fornem mand 
– han kendte sit eget værd, og man 
får indtryk af, at han på ingen måde 
tvivlede på, at han selv var den bedste 
og han var i den grad klar til at indtage 
verden.

ME: Og dit favoritstykke af Josquin? 

PP: Nymphes des bois – Josquins klage 
over Johannes Ockeghems død – er 
et smukt, smukt værk. Og Ave Maria er 
helt fortjent et af hans signaturstykker. 
Jeg holder meget af begyndelsen, 
hvor alle stemmerne sætter ind med 
et kvartspring. Det er meget sårbart 
for sangerne – meget udsat – og 
slutningen er lige så magisk: ”Memento 
mei” (husk mig), hvor musikken er så 
udstrakt og akkordisk. Han er virkelig 
god til at være meget, meget enkel – 
hans akkorder er bare de bedste!

TIDLIGT 1500-TALSMANUSKRIPT 
AF MISSA DE BEATA VIRGINE
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Gaude Virgo Mater Christi
Glæd dig Jomfru, Kristi Moder
Josquin des Prez
Tekstophav ukendt

Gaude Virgo Mater Christi,
quae per aurem concepisti,
Gabriele nuntio.

Gaude quia Deo plena
peperisti sine poena
cum pudoris lilio.

Gaude quia tui nati,
quem dolebas mortem pati,
fulgeret resurrectio.

Gaude Christo ascendente,
et in coelum te vidente
motu fertur proprio.

Gaude quae post ipsum scandis,
et est honor tibi grandis,
in coeli palatio.

Ubi fructus ventris tui
nobis detur per te nobis frui
in perenni gaudio.
Alleluia. 

Oversættelse: Hanne Nielsen

Glæd dig Jomfru, Kristi Moder,
som blev svanger gennem øret*,
som forkyndt af Gabriel.

Glæd dig, for af Gud opfyldt,
fødte du foruden smerte
under kyskheds lilje.

Glæd dig da, fordi din søn,
ved hvis død du følte smerte,
stråler i opstandelsen.

Glæd dig da, når Kristus stiger
op i himlen for dit åsyn,
båret af sin egen kraft.

Glæd dig, efter ham opstiger 
du, og holdes højt i ære
i det himmelske palads;

Dér, hvor frugten af dit skød
os, gennem dig, skal blive givet,
os til evig glæde.
Halleluja.

* Ifølge tidlig kristen tradition blev 

Jomfru Maria befrugtet i øret af Helligånden - i 

billedkunst gengivet som en due, der trænger 

ind i øret; et motiv, der kaldes ‘conceptio per 

aurem’ (undfangelse gennem øret). 

Tekster
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Missa De beata virgine
Messe til den skønne jomfru
Josquin des Prez 
Tekst: Katolsk messetekst

Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria
Gloria in excelsis Deo:
Et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex cælestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, 
Jesu Christe.
Spiritus et alme 
orphanorum paraclite.
Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris,
primogenitus Mariæ Virginis Matris.
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Ad Mariæ gloriam.
Qui sedes 
ad dexteram Patris, 
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus.
Mariam sanctificans.
Tu solus Dominus.
Mariam gubernans.
tu solus altissimus,
Mariam coronans, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu, 
in gloria Dei Patris. 
Amen.

Herre! Forbarm dig over os!
Kristus! Forbarm dig over os!
Herre! Forbarm dig over os!

Ære være Gud i det høje,
og fred på jorden
for mennesker med god vilje.
Vi lover dig, vi velsigner dig.
Vi tilbeder dig, vi lovpriser dig.
Vi takker dig
for din store herlighed.
Herre vor Gud, himmelske konge,
Gud, almægtige Fader.
Herre, du enbårne Søn
Jesus Kristus.
Du, de forældreløses ånd 
og vederkvægende Trøster. 
Herre vor Gud, Guds Lam, 
Faderens Søn,
den førstefødte af Maria, Jomfru og Moder.
Du, som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Du, som borttager verdens synder,
modtag vor bøn.
Til Marias ære.
Du, der sidder 
ved Faderens højre hånd, 
forbarm dig over os.
Thi du alene er hellig, 
du som helliggør Maria, 
du alene er Herre, 
du, som leder Maria, 
du alene er den højeste, 
du, som kroner Maria, Jesus Kristus. 
Med Helligånden
i Gud Faders herlighed.
Amen.
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Ave Maria, gratia plena
Hil dig, Maria, fuld af nåde
Josquin des Prez
Tekstophav ukendt

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, 
Virgo serena.
Ave cujus conceptio
Solemni plena gaudio
Caelestia, terrestria,
Nova replet laetitia
Ave cuius nativitas
Nostra fuit solemnitas
Ut Lucifer, lux oriens
Verum solem praeveniens
Ave pia humilitas
Sine viro foecunditas
Cuius annunciatio
Nostra fuit redemptio
Ave vera virginitas
Immaculata castitas
Cuius purificatio
Nostra fuit purgatio.
Ave praclara omnibus
Angelicis virtutibus,
Cuius fuit assumptio.
Nostra glorificatio.
O Mater Dei, memento mei.
Amen.

Missa De beata virgine:
Credo
Credo in unum Deum, 
patrem omnipotentem,
factorem cæli et terræ
visibilium omnium 
et invisibilium,
et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum 
ante omnia sæcula.

Oversættelse: Hanne Nielsen

Hil dig, Maria, fuld af nåde,
Herren er med dig,
du rene Jomfru.
Hil dig, du, hvis svangerskab
fuldt af hellig glæde
fylder alt i himmel 
og på jord med en ny jubel.
Hil dig, du, hvis nedkomst
for os er blevet en højtidsfest,
lig Morgenstjernen, østens lys,
som går forud for den sande sol.
Hil dig, fromme ydmyghed,
som blev frugtbar uden mand,
du, hvis bebudelse
er blevet vores frelse.
Hil dig, sande jomfrudom,
uplettede kyskhed,
du, hvis renselse
er blevet vores udrensning.
Hil dig, du fortræffelige,
med alle engles dyder,
du, hvis antagelse 
er blevet vor ophøjelse.
Oh, Guds Moder, ihukom mig.
Amen.

Jeg tror på én Gud,
den almægtige Fader, 
Himlens og jordens,
alle synlige 
og usynlige tings skaber
og på én Herre, Jesus Kristus,
Guds enbårne Søn
som er født af Faderen
forud for alle tider.
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Deum de Deo, Lumen de Lumine:
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum;
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt;
Qui propter nos homines 
et propter nostram salutem 
descendit de cælis,
Et incarnatus est 
de Spiritu Sancto 
ex Maria Virgine
et homo factus est
Crucifixus etiam 
pro nobis;
sub Pontio Pilato passus 
et sepultus est,
Et resurrexit 
tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in cælum, 
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est 
cum gloria judicare 
vivos et mortuos;
Cujus regni 
non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit;
qui cum Patre et Filio 
simul adoratur et conglorificatur;
qui locutus est per prophetas.
Et unam sanctam Catholicam 
et Apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum Baptisma 
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem 
mortuorum,
et vitam venturi sæculi.
Amen.

Gud af Gud, lys af lys.
Sand Gud af sand Gud.
Født, ikke skabt;
af samme væsen som Faderen,
ved hvem alle ting er skabt;
Som for os mennesker
og for vor frelses skyld
er nedstegen fra himlene,
Og blev kød
ved Helligånden
af jomfru Maria,
og blev menneske,
som også blev 
korsfæstet for os,
pint under Pontius Pilatus
og begravet.
Og han opstod
på den tredje dag ifølge skrifterne
og opfor til Himlen.
Han sidder ved Faderens højre hånd,
og han skal komme igen
i herlighed
for at dømme levende og døde,
og på hans rige
skal der ikke være ende.
Og på Helligånden,
Herren og levendegøreren,
som udgår fra Faderen og Sønnen,
og som tilbedes og æres 
tillige med Faderen og Sønnen,
som har talt ved profeterne.
Og på en hellig katolsk
og apostolisk kirke.
Jeg bekender én dåb
til syndernes forladelse
og forventer 
de dødes opstandelse,
og den kommende verdens liv.
Amen.
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Josquin des Prez
Tekst: Jean Molinet

Nymphes des bois, 
déesses des fontaines,
Chantres expers de toutes nations,
Changez vos vois 
tant clères et haultaines
En cris trenchans 
et lamentations.
Car Atropos, très terrible satrappe,
A vostre Ockeghem 
attrapé en sa trappe.
Vray trésorier de musique 
et chief d’œuvre,
Docte, élégant de corps 
et non point trappe.
Grant dommaige est que la terre 
le couvre.
Acoultrés vous d’habits de doeul,
Josquin, Pierson, Brumel, Compère,
Et pleurés grosses larmes d’œil:
Perdu avés vostre bon père.
Requiescat in pace. Amen.

CANTUS FIRMUS:
Requiem aeternam 
dona eis, Domine,
Et lux perpetua luceat eis.

Missa De beata virgine:
Sanctus - Benedictus
Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra 
gloria tua.
Osanna in excelsis.

Benedictus qui venit 
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Oversættelse: Karen Krog

Skovnymfer, 
kildernes gudinder
Store sangere fra alle lande,
Lad jeres klare, 
smukke stemmer forvandles 
til gennemtrængende skrig 
og klager.
Thi Atropos, den frygtelige 
herskerinde har fanget 
Ockeghem i sin fælde.
Den sande skatmester for musik 
og maestro. 
Lærd, elegant 
og ikke lille og tæt.
En stor ulykke, at jorden 
nu dækker ham
Iklæd jer sørgedragt, 
Josquin, Peirson, Brumel, Compère,
Og udgyd mange sorgens tårer:
Thi I har mistet jeres kære fader.
Hvil I fred. Amen

Herre, giv dem
den evige hvile,
og det evige lys lyse for dem.

Hellig, hellig, hellig
er Herren, hærskarernes Gud.
Himmel og jord
er fulde af din herlighed.
Hosanna i det høje.

Velsignet være han, som kommer
i Herrens navn.
Hosanna i det høje.

Nymphes des bois - La Déploration de Johannes Ockeghem 
Skovnymfer - Klagesang over Johannes Ockeghem
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Nicolas Gombert 
Tekst: Gerard Avidius

Musae Jovis ter maximi
Proles canora, plangite, 
Comas cypressus comprimat:
Josquinus ille occidit,
Templorum decus
Et vestrum decus.

Saevera mors et improba,
Quae templa dulcibus sonis
Privat et aulas principum
Malum tibi quod imprecer
Tollenti bonos,
Parcenti malis.

Apollo sed necem tibi 
Minatur, heus mors pessima, 
Instructus arcu et spiculis
Musasque ut addent commonet* 
Et laurum comis, 
Et aurum comis. 

Josquinus inquit optimo
Et maximo gratus Jovi,
Triumphat inter coelites
Et dulce carmen concinit,
Templorum decus,
Musarum decus.

CANTUS FIRMUS: 
Circumdederunt me gemitus mortis
dolores inferni circumdederunt me.

*tenor: Musas hortatur addere

Oversættelse: Hanne Nielsen

Muser, I velklingende afkom af Jupiter, 
trefold den mægtigste, græd;
lad cypressen holde sit løv tilbage:
Selveste Josquin er faldet,
templernes stolthed
og jeres stolthed.

Grusomme og uretfærdige død,
som berøver templerne 
og fyrsternes slotte de søde klange,
For det vil jeg nedkalde ondt over dig:
at du tager de gode
og skåner de onde

Men hør, du rædsomme død, 
Apollo truer med at dræbe dig, 
udrustet med bue og pile,
og minder muserne om at sætte*
både laurbærkranse
og guld i håret.

Man siger, at Josquin, til den bedste
og største Jupiters behag,
er lykkelig blandt Guderne
og istemmer sød musik,
templernes stolthed, 
Musernes stolthed.

Omgivet er jeg af dødens sorg,
Helvedes pinsler har omringet mig.

*tenor: og opmuntrer muserne til at sætte

Musae Jovis - In Josquinum a Prato, Musicorum Principem, Monodia 
Jupiters muser - Klagesang over Josquin des Prez, musikkens fyrste
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Guds Lam,
som borttager verdens synder
forbarm dig over os.
Guds Lam,
som borttager verdens synder
forbarm dig over os.
Guds Lam,
som borttager verdens synder
giv os fred.

Missa De beata virgine:
Agnus Dei
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem.

Scenevært 
P2-vært Mette Greiffenberg 
er scenevært ved koncerten. 
Hun er cand. mag. i musik-
videnskab og fonetik og har 
arbejdet på P2 i mere end 
25 år. Mette kan bl.a. høres i 
programmer som P2 Koncerten, 
Klassisk mix og P2 Operaaften. 

FOTO: AGNETHE SCHLICHTKRULL
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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.
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Til dig, der elsker sang, har vi sammensat forskellige koncertpakker,  
hvor DR Vokalensemblets 18 sangere folder sig ud i alle tiders kormusik  

– fra fuldblods romantik til kendte danske sange og moderne mesterværker.
Med en koncertpakke har du flere store musikalske oplevelser at se frem  

til i den nye sæson. Køb billetterne på én gang med rabat – så har du  
koncerterne i kalenderen. God fornøjelse!

Læs mere på drkoncerthuset.dk

   
STORE MUSIKOPLEVELSER  

I ÉN PAKKE
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2, P5 & P8 — Kim Bohr

Kunstnerisk leder for DR Vokalensemblet & producent — Michael Emery

Produktionsleder — Cecilie Honoré

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

Foto — Per Morten Abrahamsen, Niels Rinder 

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


