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Program

Rued Langgaard (1893-1952), tekst: Jørgen Moe 
Aftenstemning, BVN 109 (1915)

Alma Mahler (1879-1964), arr. Clytus Gottwald
Drei frühe Lieder (1910)
•  Die stille Stadt, tekst: Richard Dehmel
•  Laue Sommernacht, tekst: Gustav Falke
•  Bei dir ist es traut, tekst: Rainer Maria Rilke

Alexander von Zemlinsky (1871-1942), arr. Clytus Gottwald 
Zwei Gesänge (1910-13), tekst: Maurice Maeterlinck
•  Als ihr Geliebter schied
•  Und kehrt er einst heim 

Gustav Mahler (1860-1911), arr. Clytus Gottwald 
Die zwei blauen Augen, tekst: Gustav Mahler

Ernst Toch (1887-1964) 
Gesprochene Musik (1930)
•  O-a
•  Ta-tam   
•  Fuge aus der Geographie

Rued Langgaard (1893-1952): 
Rosengårdsviser BVN 164 (1919), tekst: Thor Lange 
•  Vel må jeg kysse dig, hjertenskær    
•  Bag muren sidder de roser små     
•  Træt

Ernst Toch 
Valse (1962)

 ca. 1 time uden pause
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Kære publikum

For alle ensembler har månederne med 
isolation og stilhed, hvor det ikke var 
muligt at mødes og lave musik sammen, 
været svære at bære – og måske især 
for en gruppe, der er så tæt sammen-
knyttet som DR Vokalensemblet, der 
næsten er lige så meget en musikalsk 
familie som et elitekor. 

Men endelig er vi her, sammen igen – 
forenet både som kor og i musikken, 
klar til at fortsætte vores mission med 
at bringe det bedste korrepertoire 
ud til vores publikum. Så tag med 
os på denne sæsons rejse til mange 
forskellige steder og musikhistoriske 
perioder – fra renæssancens Rom og 
Det Sixtinske Kapel på Josquin des 
Prez’ tid til 1700-tallets Leipzig, hvor 
vi kigger J.S. Bach over skulderen ved 

skrivepulten; til 1940’ernes hede Rio de 
Janeiro og senere på sæsonen helt op 
til vor tids eventyrlige danske korklange.

I aften begynder vi rejsen i det sene 
1800-tals Wien med Gustav Mahler og 
komponister i hans kreds. Læs meget 
mere om vores nye koncertsæson på 
drvokalensemblet.dk.

Men først og fremmest: Velkommen 
tilbage, kære publikum – vi er så glade 
for at se jer igen!

God fornøjelse!

Michael Emery
Kunsterisk leder for DR Vokalensemblet

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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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 
hæderkronede, engelske kortradition
og tilhører den europæiske elite af
kordirigenter.

Siden 1977 har han boet i Tyskland,
hvor han har arbejdet ved Deutsche
Oper Berlin, været kunstnerisk leder
for RIAS Kammerchor Berlin og fra
1998-2016 professor i direktion ved
Hochschule für Musik i Köln. Siden
2003 har han været leder for SWR
Vokalensemble – Sydvesttysklands
svar på DR Vokalensemblet. Han er
ekspert i både tidlig og ny musik og
samarbejder tæt med barokensembler
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 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: AGNETE SCHLICHTKRULL FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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Rued Langgaard: 
Aftenstemning

Begyndelsen af 1900-tallet var en 
voldsom brydningstid, hvor verden blev 
moderniseret og gamle traditioner gik 
under. For Rued Langgaard og mange 
andre romantikere, der mente, at udvik-
lingen gik den gale vej, førte det til en 
form for indre eksil. Langgaard tyede 
til drømme og grublerier for at finde et 
alternativ til den stormende forandring 
af den ydre verden.   

Korsangen Aftenstemning fra 1915 
er sådan et drømmeri: et billede på et 
ensomt menneskes længsel, fremtryllet 
af den lyse sommernat. Måske er det 
blot en kæreste, hovedpersonen 
drømmer om – eller måske er det en 
anden slags frelser?
Teksten er skrevet af den norske biskop 
og folkemindesamler Jørgen Moe, og 
versene blev også sat i musik af Edvard 
Grieg. Langgaards korudgave fra 1915 
brugte han året efter som epilog i sit 
religiøse storværk Sinfonia Interna 
(Indre symfoni).

Alma Mahler

Når man siger ”Mahler” i musiksammen-
hæng, er det altid Gustav Mahler, man 
mener. Uden at tænke på, at hans 
hustru Alma Mahler også var komponist. 
Det var dog ikke ret meget musik, hun 
fik komponeret – af den simple grund, 
at hendes mand Gustav forbød det. 

I deres parliv var der kun plads til én 
komponist, mente han, og det var ham 
selv.

Hvad man har af kompositioner fra Alma 
Mahlers hånd, er sange med klaver-
akkompagnement. Angiveligt kompo-
nerede hun omkring 100, men kun 17 
af dem er bevaret i dag. Det er umuligt 
at sige, hvad hun ellers kunne have 
komponeret, hvis hun havde fået lov. 

Tre af hendes sange er blevet arrange-
ret for kor af den tyske kordirigent 
Clytus Gottwald. Med sine over-
dådige, men dog stilistisk loyale kor-
bearbejdelser løfter han Alma Mahlers 
musik ind i en ny genre, hvor hun ellers 
ikke fik bidraget med værker. 

Sangene handler på tidstypisk vis om 
sjælelivet, de indre stemninger og 
skjulte handlinger. ”I den store skovs 
mørke søgte vi og fandt hinanden”, 
synges der i den snørklede sang Laue 
Sommernacht, mens Die stille Stadt 
beskriver håbet i mørket – en enkelt lys 
barnestemme i en øde by. 

Ligesom Bei dir ist es traut stammer 
sangene fra Alma Mahlers første trykte 
samling med titlen Fünf Lieder. De 
var komponeret omkring år 1900, 
men udkom først i 1910, ”redigeret” 
(dvs. rettet) af Gustav Mahler. Han 
havde opdaget, at Alma var ham utro 
med arkitekten Walter Gropius, og 
for at forbedre sit forhold til hende, 
accepterede han nu hendes musik. 

Mahler, Zemlinsky & Wien
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Året efter døde Gustav Mahler og 
efterlod sin blot 31-årige enke ved 
begyndelsen af en ny, omtumlet livs-
fase. Alma Mahler komponerede kun 
i nogle få år derefter – hendes sidst 
kendte sang er fra 1915.

Først i 1990’erne fik man igen øjnene 
op for hendes musik, og det samme 
gjaldt så mange andre kvindelige 
komponister, der først var blevet holdt 
nede og derefter strøget fra historien. 
”Kanon-kulturen”, der fremhæver 
bestemte kunstnere og ser helt bort fra 
andre, har gennem mange år givet os 
kunstneriske og historiske skyklapper 
på.

Alexander Zemlinsky og 
Gustav Mahler

Alexander Zemlinsky og Gustav Mahler 
havde meget tilfælles, både kunstnerisk 
og privat. De arbejdede side om side 
som dirigenter og komponister i den 
fornemme kulturby Wien, og også 
hvad angik kærligheden krydsede 
deres veje. Inden Alma Mahler – der 
dengang hed Alma Schindler – blev 
gift med Gustav Mahler, havde hun en 
affære med Zemlinsky, som var hendes 
kompositionslærer. 

Clytus Gottwald har arrangeret to 
klaversange af Zemlinsky fra samlingen 
Sechs Lieder auf Gedichte von Maurice 
Maeterlinck, der udkom i 1913. Den 
gådefulde poesi af den symbolistiske 

digter Maeterlinck tiltrak mange 
komponister på den tid. Zemlinsky går 
dybt ind i sangene Als ihr Geliebter 
schied og Und kehrt er einst heim 
bliver dystre scener om tab og dødens 
uundgåelighed. Det er grublende 
undergangsmusik fra sjælens lønkam-
mer. Zemlinsky indså selv potentialet for 
at bearbejde sangene og lavede i 1924 
udgaver af dem for sang og orkester.

Af Gustav Mahler har Clytus Gottwald 
arrangeret en sang, der passer godt til 
de intense personlige spændinger: Die 
zwei blauen Augen fra sangcyklussen 
Lieder eines fahrenden Gesellen – der 
har tekst af Gustav Mahler selv – 
handler om kærlighedens voldsomme 
kraft. ”Min skats to blå øjne har sendt 
mig ud i den vide verden”, lyder det, 
og Gottwalds særdeles ekspansive 
arrangement skaber orkestrale dimen-
sioner udelukkende med brug af den 
menneskelige stemme. Det hele slutter 
med ordene ”Kærlighed og sorg, liv og 
drøm”.

Ernst Toch

Med musikken af wienerkomponisten 
Ernst Toch befinder vi os på den anden 
side af 1. Verdenskrig og i en helt anden 
kulturel situation. Wien var ved at rejse 
sig efter krigens ragnarok og imperiets 
sammenbrud. Men det gik ikke ret godt. 
Politisk splittelse, social elendighed 
og voksende fascisme er strømninger, 
som nye generationer af kunstnere 
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gav udtryk for i en musik, der er mere 
eksperimenterende end noget, man 
nogensinde havde hørt før.

Ernst Toch var ligesom Gustav Mahler 
og Zemlinsky fra Wien og af jødisk 
oprindelse – dog var han ikke forbundet 
med Alma Mahler! I mellemkrigstiden 
tilhørte han avantgarden. Han eksperi-
menterede med alle musikkens ele-
menter, og han var den første, der 
komponerede musik for talekor, altså 
kormusik uden toner. 

Gesprochene Musik (Talt musik) er 
titlen på tre korstykker fra 1930. For 
Toch var det et eksperiment, hvor 
kantede rytmer slår gnister i mødet 
med surreelle, gakkede tekster. F.eks. 
Fuge aus der Geographie (Geografisk 
fuga), hvor en akademisk korrekt fuga 
bliver undergravet af teksten, som er 
en absurd opremsning af stednavne 
som Mississippi, Titicaca og Honolulu. 
Toch komponerede musikken til en 
avantgardekoncert, hvor sangene 
blev afspillet på grammofonplader fra 
scenen, mens hastigheden gradvist 
blev øget!

Ernst Toch måtte flygte for nazisterne 
i 1933. Hans talekorsmusik, der var 
komponeret med henblik på gram-
mofonkoncerten, var ikke blevet trykt 
på noder, men i USA blev Toch kontakt-
et af en stor beundrer, komponisten 
John Cage, der fik lov til at lave en 
engelsksproget nodeudgave af den 
geografiske fuga. 

Først i 2006 lykkedes det den ameri-
kanske musikforsker Christopher 
Caines, med udgangspunkt i Tochs 
kladder og de originale grammofon-
optagelser, at rekonstruere de to andre 
satser af talekorsværket, hvor teksten 
er abstrakte ord som ”taritiri” og 
”gogogo-gok”.

Kort før sin død skrev Toch i 1962 en 
lille reminiscens om sine banebrydende 
talekorsstykker, den ironiske meta-
wienervals med titlen Vals.

Rued Langgaard: 
Rosengårdsviser

Det store lyspunkt i Rued Langgaards 
liv fandt sted i sommeren 1913, hvor 
han mødte en ung kvinde, Dora. De 
knyttede bånd og havde en form for 
kontakt i nogle få år, indtil sygdom og 
forstyrrende familieforhold tvang dem 
i hver deres retning. Dora forsvandt 
ud af historien så konsekvent, at 
hendes identitet først for få år siden 
blev afdækket. Hun hed Dora From og 
levede helt indtil 1974, dog med svær 
psykisk sygdom det meste af sit liv.

Mødet mellem Langgaard og Dora 
fandt sted i Rosengården, et svensk 
sommerpensionat i Blekinge, og 
gjorde så skelsættende et indtryk 
på Langgaard, at han brugte mødet i 
sin musik hele livet. Der er adskillige 
af hans værker, der refererer til 
Rosengården, og i andre kompositioner 
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skjuler han et ”Dora-motiv”, der 
åbenbart betød meget for ham. 

De tre Rosengårdssange er nøgle-
værker, ikke kun på grund af deres 
forbindelse til Langgaards liv, men 
også fordi han så præcist komponerer 
sine idéer ud i original musik. Første 
sang er et ømt ønske om at være 
tilknyttet den elskede. Men i næste 
sang er situationen helt anderledes: 
Kærligheden er forgæves, ja håbløs, 
og det vil aldrig ændre sig. Langgaard 
udsætter sangens korte vers om 
”upåagtede roser” i en overrumplende 
evighedsmusik, der kører i ring. Helt 
konkret foregår det ved at han lader 
to kanoner udspille sig samtidig, den 
ene i meget langsomt tempo. Den 
hurtige kanon synges fem gange, 
før den langsomme kanon er færdig. 
Det sætter musikken udenfor tid og 
rum, på samme måde som kærlighed 
og udsigtsløshed også kan. Og som 
afslutning er den sidste sang en kort 
aforisme om at give sig hen til søvnen 
– det meningsløse liv, der varer indtil 
døden.

Jens Cornelius

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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Aftenstemning 
Rued Langgaard
Tekst: Jørgen Moe

Nu synker aftenen sagte ned 
med gylden rødme på sø og lier, 
og lydløs tavshed og yndig fred 
til rolig slummer naturen vier. 
De grønne strande 
sig stille blande 
i søens spejl med de blanke vande, 
der fange dem. 

Men sødt hensunken en pige står 
og fremad ser i den klare himmel, 
mens længselsvakt hendes tanke går 
til julelegen og dansens vrimmel. 
Den røde lue 
på aftnens bue 
har kastet funker, vi ej kan skue –
hun stirrer ud. 

Drei frühe Lieder 
3 tidlige sange
Alma Mahler
Tekst: Richard Dehmel (I), Gustav Falke (II) 
& Rainer Maria Rilke (III)

I – Die stille Stadt

Liegt eine Stadt im Tale,
ein blasser Tag vergeht,
es wird nicht lang mehr dauern,
bis weder Mond noch Sterne,
nur Nacht am Himmel steht.

Von allen Bergen drücken 
Nebel auf die Stadt.
Es dringt kein Dach, 

Du rige, rødmende sommernat, 
der ejer mer end de lyse dage, 
o, bring den fagre din bedste skat, 
lad drømmen kærlig til hende drage: 
Når snart de lande 
ved grønne strande, 
læg sølverkronen om hendes pande 
som salig brud!

Oversættelse: Magna Blanke

I – Den stille by

Der ligger en by i dalen;
så mat en dag randt hen;
nu varer det ej længe,
så ses ej måne, ej stjerner,
kun nat på himmelen.

Fra alle bjerge vælder
tåge ned i by’n;
man ser ej tag,

Tekster
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noch Hof noch Haus, 
kein Laut nach ihrem Rauch heraus,
kaum Türme noch und Brücken.

Doch als der Wandrer graute,
da ging ein Lichtlein auf im Grund,
und aus dem Rauch und Nebel
began ein Lobgesang
aus Kindermund.

II – Laue Sommernacht

Laue Sommernacht,
am Himmel stand kein Stern.
Im weiten Walde suchten wir uns
tief im Dunkel, und wir fanden uns.

Fanden uns im weiten Walde
in der Nacht, der sternenlosen,
hielten staunend uns im Arme
in der dunklen Nacht.

War nicht unser ganzes Leben
so ein Tappen, so ein Suchen?
Da: In seine Finsternisse, Liebe,
fiel dein Licht, fiel dein Licht!

III – Bei dir ist es traut

Bei dir ist es traut,
zage Uhren schlagen
wie aus alten Tagen,
kann mir ein Liebes sagen
aber nur nicht laut.

Ein Tor geht irgendwo
draussen im Blütentreiben,
der Abend horcht an der Scheiben,
lass uns leise bleiben,
keiner weiss uns so!

ej gård og hus
igennem denne tågedis;
man hører ingen lyde.

Og vandringsmanden gyste;
da sås et lys i dalens bund,
og gennem dunst og tåge
en hymne trængte frem:
– et barn, der sang.

II – Lune sommernat

Lune sommernat!
En Himmel stjerneløs.
Vi søgte hinanden I mørken skov,
dybt, dybt inde – fandt hinanden der.

Fandt hinanden dybt i mørket
denne nat, den stjerneløse;
faldt så i hinandens arme
i den dunkle nat.

Indtil da var al vor færden
blot en famlen og en søgen.
Men i dette livets mørke, elskov, 
faldt dit lys, faldt dit lys!

III – Hos dig er jeg tryg

Hos dig er jeg tryg;
ure tikker stille,
som i gamle dage
siger mig noget dejligt,
men kun ganske svagt.

En låge knirker lidt
ovre ved blomsternes drivhus,
og aft’nen lytter ved ruden.
Lad os være stille,
ingen véd, vi er her!
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Zwei Gesänge
2 sange
Alexander von Zemlinsky 
Tekst: Maurice Maeterlinck, 
oversat til tysk af Friedrich von Oppeln-
Bronikowski

I – Als ihr Geliebter schied

Als ihr Geliebter schied, 
(ich hörte die Türe gehn)
als ihr Geliebter schied, 
da hab ich sie weinen gesehn.

Doch als er wieder kam, 
(ich hörte des Lichtes Schein)
doch als er wieder kam, 
war ein anderer daheim.

Und ich sah den Tod, 
(mich streifte sein Hauch)
und ich sah den Tod,
der erwartet ihn auch.

II – Und kehrt er einst heim

Und kehrt er einst heim,
was sag ich ihm dann?
Sag, ich hätte geharrt,
bis das Leben verrann.

Wenn er weiter fragt
und erkennt mich nicht gleich,
sprich als Schwester zu ihm,
er leidet vielleicht.

Wenn er fragt, wo du seist,
was sag ich ihm dann?
Mein Goldring gib
und sieh ihn stumm an.

Oversættelse fra tysk: 
Christina Blangstrup Dahl

I – Da hendes elskede gik 

Da hendes elskede gik,
(jeg hørte døren gå)
da hendes elskede gik,
da så jeg hende græde. 

Men da han igen kom hjem,
(jeg hørte lampens skær)
men da han igen kom hjem,
var en anden der. 

Og jeg så døden,
(dens åndedrag strejfede mig)
og jeg så døden,   
der også ventede på ham.

II – Og vender han en dag hjem

Og vender han en dag hjem,
hvad siger jeg ham så?
–  Sig ham, jeg har længtes,
til livet selv randt ud. 

Hvis han spørger videre
uden at genkende mig,
– tal som en søster til ham,
han lider måske. 

Hvis han spørger, hvor du er,
hvad siger jeg ham så? 
– Giv ham min guldring
uden at sige et ord. 
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Will er wissen, warum
so verlassen das Haus?
Zeig die offne Tür,
sag, das Licht ging aus.

Wenn er weiter fragt
nach der letzten Stund’.
Sag, aus Furcht, daß er weint,
lächelte mein Mund.

Vil han vide, hvorfor
huset er så forladt?
– Vis ham den åbne dør,
sig, at lyset gik ud.  

Hvis han spørger igen
i den sidste time.
– Sig, at jeg smilede i frygt for,
at han skulle græde.
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Die zwei blauen Augen
De to blå øjne
Gustav Mahler 
Tekst: Gustav Mahler, efter Achim von
Arnim og Clemens Brentanos samling
af folkeviser, Des Knaben Wunderhorn.

Die zwei blauen Augen
von meinem Schatz,
die haben mich in die weite
Welt geschickt,
da musst ich Abschied nehmen
vom allerliebsten Platz!
O Augen blau!
Warum habt ihr mich angeblickt?
Nun hab’ ich ewig Leid und Grämen!

Ich bin ausgegangen in stiller Nacht,
wohl über die dunkle Heide.
Hat mir niemand Ade gesagt!
Ade!
Mein Gesell’ war Lieb
und Leide!

Auf der Strasse stand ein Lindenbaum,
da hab ich zum ersten Mal
im Schlaf geruht.
Unter dem Lindenbaum,
der hat seine Blüten
über mich geschneit.
Doch wusst ich nicht, wie das Leben tut,
war alles, alles wieder gut!
Alles! Alles! Lieb’ und Leid,
und Welt, und Traum!

Oversættelse: Per Bærentzen

De to blå øjne
hos min skat,
de har sendt mig
ud i den vide verden.
Da måtte jeg tage afsked
med den kæreste plads!
Åh blå øjne!
Hvorfor har I set på mig?
Nu føler jeg evigt smerte og sorg!

Jeg gik ud i den stille nat,
Alt over den mørke vang.
Ingen sagde farvel til mig.
Farvel!
Min følgesvend var kærlighed
og smerte!

På vejen stod der et lindetræ,
der hvilede jeg første gang
i søvnen!
Under lindetræet,
der lod sine blomster falde
som sne over mig.
Der vidste jeg ikke, hvad livet gør,
alt, alt var atter godt!
Alt! Alt! Kærlighed og smerte,
virkelighed og drøm!
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Gesprochene Musik 
’Talt musik’
Ernst Toch 
Tekst: komponisten

I – O-a*
[Teksten består af abstrakte lydord]

II – Ta-tam*  
[Teksten består af abstrakte lydord]

III – Fuge aus der Geographie

Ratibor!
Und der Fluss Mississippi
und die Stadt Honolulu
und der See Titicaca;
Der Popocatépetl liegt nicht in Kanada,
sondern in Mexiko, Mexiko, Mexiko.
Kanada, Málaga, Rimini, Brindisi,
Kanada, Málaga, Rimini, Brindisi.
Ja! Athen, Athen, Athen, Athen,
Nagasaki, Yokohama,
Nagasaki, Yokohama.

* Nodematerialet til O-a og Ta-tam er endnu  

ikke udgivet og benyttes med venlig tilladelse 

fra The Ernst Toch Society, Santa Monica, og 

Christopher Caines.
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Bedre, om var jeg på bålet brændt 
end ingen elskov at have kendt.

III – Træt

Ak, med hvislen vejr og vind 
henad marken jager; 
al den sorg, mig faldt på sind 
med i blæsten klager. 

Rinder regn og mørke ned 
bag de mørke skove; 
kære moder ensomhed, 
læg mig hen at sove!

Rosengårdsviser
Rued Langgaard
Tekst: Thor Lange efter folkeviser

I – Vel må jeg kysse dig, hjertenskær 

Vel må jeg kysse dig, hjertenskær,
og vel må jeg til dig se; 
thi du kan kysse min mund igen, 
og gladeligt kan du le. 

Og du skulle være det lidet korn, 
der spirer i solen frem, 
og jeg skulle være den liden fugl, 
der flyver med dornet hjem. 

Og du skulle være den rose rød, 
der stander ved borgeled, 
og jeg skulle være den klare dug, 
der falder på rosen ned.

Og du skulle være det gyldne skrin, 
som stilles på altret hen, 
og jeg skulle lægge mit hjerte deri, 
og tage det aldrig igen.

II – Bag muren sidde de roser små

Bag muren sidde de roser små, 
sletingen kaster et blik derpå. 

Bag muren blomstre de roser frem, 
sletingen lægger sin hu til dem. 

De lukke sig op, de lukke sig i; 
en føje stund, så er det forbi. 

Bedre for blomsten med vold at dø 
end falme lønligt og gå i frø. 
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Valse
Vals
Ernst Toch 
Tekst: komponisten 

[Teksten består af talord, lydord og 
kendte ord sat ind i usædvanlige 
sammenhænge – en humoristisk 
refleksion over at danse vals]

FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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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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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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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


