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Program

Adrianna Kubica-Cypek (f. 1996) 
L’été 

Betsy Jolas (f. 1926)
Chant dormant (2001)

Olivier Messiaen (1908-92), arr. Clytus Gottwald
Louange à l’Éternité de Jésus (1941; arr. 1992)

Darius Milhaud (1892-1974) 
fra 6 Sonnets composés au secret (1946)
• Nr. 3: A peine si la cœur vous a considérées
• Nr. 4: Bois cette tasse de ténèbres

Francis Poulenc (1899-1963)
Figure humaine (1943)
• De tous les printemps du monde
• En chantant les servantes s’élancent
• Aussi bas que le silence
• Toi ma patiente
• Riant du ciel et des planètes
• Le jour m’étonne et la nuit me fait peur
• La menace sous le ciel rouge
• LIBERTÉ

        ca. 1 time uden pause
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Ved denne koncert præsenterer 
DR Vokalensemblet en buket af franske 
og fransk-inspirerede værker, som ind-
fanger landskabet, årstiderne, lydene, 
ja, næsten duften af Frankrig i musik 
med ord af nogle af Frankrigs mest 
berømte digtere. Men ikke kun ’la bonne 
France’, som vi kender og elsker det i 
dag – måske fra lange sommerdage, 
gourmetmad, vin og dovne feriedage. I 
aften ser vi også tilbage på 1940’ernes 
Frankrig, hvor hele nationen i krigs-
tidens uro og blodsudgydelser, under-
trykt af de nazistiske angribere, må 
have spekuleret på, om deres arv, deres 
levevis og det land, de kendte og elske-
de, var forsvundet for altid.

Modstanden mod den nazistiske besæt-
telse var stærk, koordineret gennem 
handlingerne fra de mange modige 
mænd og kvinder, der arbejdede i den 
franske modstandsbevægelse, men 
det var ikke den eneste måde at trodse 
og udfordre angriberne på – og de tre 
stykker, som aftenens koncert slutter 
med, viser hvor stærk kunstnerisk mod-
stand kunne være. Messiaens musik, 
visionær og mystisk, komponeret midt i 
en krigsfangelejrs strabadser og afsavn, 
demonstrerede, at fantasien aldrig kan 
undertrykkes, og at det selv i den 
mørkeste tid er muligt for sjælen at 
hæve sig op over den menneskelige 
verden mod det guddommelige. Jean 
Cassous digte, skrevet og memoreret i 
en fængselscelle og sat i toner af Darius 
Milhaud, demonstrerer disciplin og 
modstandskraft i det menneskelige sind 

såvel som en afvisning af at blive knust 
af omstændighederne.

Men det er Francis Poulencs enestå-
ende stykke – med rette anerkendt 
ikke blot som en af hans vigtigste kom-
positioner, men som et af de absolutte 
mesterværker i hele korrepertoiret 
– der rækker ud over de historiske 
omstændigheder, hvorunder det er 
skrevet. Det er et værk, der overskrider 
krigens modgang og grusomhed, bliver 
en hymne til lovprisning af menneske-
hedens uforgængelige ånd, en fejring 
af styrke og godhed, der overvinder 
ondskabens kræfter, og endelig – i sin 
overvældende kraftfulde sidste sats – 
et monument over det, der forener alle 
mennesker, alle steder, alle verdener 
og hele menneskeheden: frihed. Det er 
en lektie, som vi – trekvart århundrede 
efter 2. Verdenskrig – fortsat skal huske.

Michael Emery
Kunstnerisk leder for
DR Vokalensemblet

Kære publikum
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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 interna-
tionalt anerkendt for sin rene, nordiske 
klang. Flere af korets cd’er har mod-
taget internationale priser og udmærk-
elser, bl.a. to amerikanske Grammy-
nomineringer. Cd’en Årstiderne – 
28 danske sange har fået stor ros i 
både dansk og international presse. 
DR Vokalensemblet er netop nu 
albumaktuelle med Lux Aeterna – 
værker af Ligeti og Kodaly (se s. 23).

En af DR Vokalensemblets vigtige op-
gaver 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 work-
shops og koncerter med lokale amatør-
kor.

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN



6 PARIS & LIBERTÉ

Adrianna Kubica-Cypek: 
L’été   

Adrianna Kubica-Cypek er født 1996 
i Polen og uddannet som komponist 
og musikteoretiker i Polen og Frankrig. 
I 2020 flyttede hun til København for 
at studere videre på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium. 

Hendes korstykke L’été (Sommeren) 
vandt sidste år 3. pris ved Gorécki 
Kompositionskonkurrencen i Polen. 
Det er komponeret til Victor Hugos 
digt Nuits de juin (Juninætter), og 
Adrianna Kubica-Cypek fortæller her 
om musikken: “Man hører linjer, former 
og strukturer, der glider ind i forhold 
til hinanden, mødes engang i mellem, 
og forenes i bevægelse, spænding 
og forløsning. Formerne, akkorderne 
og parallellerne er min subjektive 
oplevelse af sommerens varme og 
dufte. Udgangspunktet er Victor Hugos 
digtning, der så fint udtrykker denne 
erindring.”

Betsy Jolas: 
Chant dormant

Den fransk-amerikanske komponist 
Betsy Jolas er i dag 95 år. Hun er en 
direkte forbindelse til efterkrigstidens 
franske musik – og er samtidig helt 
nutidig. 

Hun voksede op i en fransk-amerikansk 
familie i Paris, men da 2. Verdenskrig 
brød ud, rejste familien til USA. I 1946 
vendte hun tilbage for at studere 
på Pariserkonservatoriet hos Olivier 
Messiaen og Darius Milhaud, som 
hun senere kom til at efterfølge som 
underviser. Musikalsk set har hun gen-
nem årene arbejdet i mange forskellige 
genrer, og hun kan se tilbage på en 
usædvanlig lang karriere i begge sine to 
fædrelande. 

Hendes korværk Chant dormant 
(Sovende sang) er fra 2001 og ud-
springer af et større værk, O night, oh…. 
Det er et raffineret stykke, hvor sanger-
ne er inddelt i op til 12 forskellige stem-
mer. Flerstemmighed og vokalmusik var 
faktisk selve udgangspunktet for Betsy 
Jolas, da hun som ung korsanger i USA 
opdagede renæssancens komplekse 

Paris & Liberté

FOTO: PATRYK PETERSSON

FOTO: MARION KALTER
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flerstemmige musik og begyndte at 
fordybe sig i kompositionsfaget.

Chant dormant er i to satser, og Betsy 
Jolas til tekster på fransk og engelsk. 
De to sprog høres oveni hinanden 
som et fint billede på Betsy Jolas’ 
fransk-amerikanske kunst, og nogle af 
teksterne synges også i oversættelse 
til det modsatte sprog. Første sats 
bruger citater fra Victor Hugos spiri-
tistiske bog Les Tables tournantes 
og fra Shakespeares skuespil En 
skærsommernatsdrøm, og i anden sats 
hører man citater fra Hugos ufuldendte 
langdigt Le Fin de Satan.

Det er første gang, DR Vokalensemblet 
synger musik af Betsy Jolas – vi håber, 
hun lytter med fra sit hjem i Paris.

Olivier Messiaen, 
arr. Clytus Gottwald: 
Louange à l’Éternité de Jésus  

Den tyske kordirigent Clytus Gottwald 
(f. 1925) har i sin karriere ikke blot 
sat en ny standard for opførelser af 
moderne kormusik, men også skabt 
en række virtuose korarrangementer, 
hvor bl.a. symfonisk musik og solo-
sange er overført til a cappella-kor. 
Ofte vanvittig krævende musik, der 
kun kan overkommes af de bedste 
vokalensembler.

Louange à l’Éternité de Jésus 
(Lovprisning af Jesu evighed) er 
oprindeligt 5. sats fra Messiaens 

kammerværk Kvartet til tidens ende 
skrevet under 2. Verdenskrig, hvor 
Messiaen var indsat i en tysk fangelejr. 
Denne sats for kun cello og klaver er 
præget af en ekstrem koncentration, 
som Clytus Gottwald paradoksalt 
gengiver ved at atomisere koret, så 
hver enkelt sanger har en individuel 
korstemme.

Gottwald har fortalt om arrangementet, 
som han lavede i 1992, samme år som 
Messiaen døde: 

“Titlen Louange à l’Eternité de Jésus 
antyder noget vokalt, fordi Halleluja-
motiverne i Messiaens musik er ordløse 
udbrud på baggrund af gregoriansk 
sang. En vokal udgave må nødvendigvis 
udgå fra den tvetydighed. Der måtte 
derfor være en underlagt tekst, som 
ville gøre det muligt for sangerne at 
udtrykke materialet uden at indgå i en 
bestemt form.

Da jeg søgte efter en tekst, nåede jeg 
frem til Messiaens egne ord fra hans 
Trois petites Liturgies: “Mon Jésus, mon 
silence, restez en moi; mon Jésus, mon 
royaume de silence, parlez en moi…” 
(Min Jesus, min stilhed, bliv i mig; min 
Jesus, mit stilhedens kongerige, tal til 
mig). Den afspejler samme tvetydig-
hed som musikken ved ikke at påpege 
noget bestemt, men alligevel udtrykke 
noget – den søger ved hjælp af begre-
ber at nå udover et system af begreber.” 

Clytus Gottwald tilføjer om Louange à 
l’Eternité de Jésus: ”Ikke uden grund 
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har Messiaen givet satsen opførelses-
bemærkningen ”Infiniment lent, 
extatique” (Uendeligt langsom, 
ekstatisk)”.

                  
Darius Milhaud: 
Af 6 Sonnets composés au secret

Ligesom Olivier Messiaen blev også 
den franske intellektuelle Jean Cassou 
taget til fange under 2. Verdenskrig. 
Cassou var socialist, tidligere politiker, 
og arbejdede nu i museumsverdenen. 
Da han efter Tysklands erobring af 
Frankrig blev afskediget, involverede 
han sig i modstandsbevægelsen. I 
december 1941 blev han taget til 
fange og dømt til et års fængsel. I cellen 
skrev han digte, men da han ikke havde 
noget at skrive med eller på, måtte han 
memorere digtene i hovedet, indtil han 
aftenen før sin løsladelse fik adgang 
til pen og papir. I 1944, året for den 
franske befrielse, blev hans sonetter fra 
fangenskabet udgivet på tryk.

To år senere, i april 1946, satte den 
franske komponist Darius Milhaud 
musik til disse Sonetter skrevet i 
hemmelighed. Milhaud havde også 
været jaget under krigen – han var jøde, 
og i 1940 måtte han flygte til USA, hvor 
han forblev, indtil krigen var forbi. 

De seks sonetter, som Milhaud udvalgte 
ud af Cassous i alt 33, udsatte han i en 
koncentreret, firstemmig stil, der løfter 
teksten tydeligt frem. DR Vokal-
ensemblet synger nr. 3, A peine si 

la cœur vous a considérées og nr. 4, 
Bois cette tasse de ténèbres, der er 
en hyldest til de vigtigste ting i livet: 
kærligheden, friheden, poesien.  

Francis Poulenc: 
Figure humaine

Frankrig blev befriet af de allierede 
i 1944. Nazismen var ved at være 
besejret, men verden måtte lide et 
helt år, før krigen var slut, og det sidste 
krigsår kostede millioner og atter 
millioner af døde. 

Francis Poulenc havde i 1943 kom-
poneret en korkantate, han ville markere 
befrielsen med, når den dag kom: 
Figure humaine (en titel, der nærmest 
kan oversættes til ”Menneskets ansigt”). 
Musikken blev skrevet til tekster af 
den berømte digter Paul Éluard, som 
Poulenc beundrede højt. Paul Éluard var 
modstandsmand og gået under jorden. 
Han sendte under krigen frihedsdigte 
til Poulenc, usigneret, men det var ikke 
svært at gætte, hvem afsenderen var.

Figure humaine er en hyldest til den 
frihed, der giver grundlæggende 
mening til menneskets liv. Det er et 
af Poulencs mest alvorlige værker, 
helt uden de udbrud af fjollerier, han 
ellers gerne har i ærmet, selv i sine 
kirkelige værker. Figure humaine har en 
højstemt tone, der udspringer direkte 
af Paul Éluards poesi, og Poulenc lader 
digtenes struktur og rytmer styre 
musikken. Det slutter med kantatens 
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mest bemærkelsesværdige del, Liberté, 
21 korte vers på hver fire linjer, der 
som en besværgelse påpeger dette 
ene ord, der fylder hele sindet: ”I mit 
kladdehæfte, i sandet og i sneen 
skriver jeg dit navn – frihed.” Digtet er 
så stærkt, at de allierede under krigen 
kastede det ud med fly som moralsk 
opbakning til den undertrykte franske 
befolkning.

Poulenc fremhævede Figure humaine 
som et af sine allerbedste værker. I 
mørke stunder (og dem havde han 
en del af) mente han ligefrem, at det 
var hans eneste vellykkede værk. 
Men det er unægteligt en meget stor 
udfordring for et kor at opføre Figure 
humaine. Musikken er skrevet for 
dobbeltkor, dvs. at sangerne er delt i to 
grupper, hver med seks stemmer, som 
virtuost spilles ud mod hinanden. Dertil 
kommer den lange varighed på cirka 
20 minutter, de drastiske harmoniske 

spring, de store krav til præcision og 
sproglig beherskelse og det enorme 
klanglige spænd på fire oktaver – i den 
hvidglødende slutakkord når de øverste 
sopraner op på tonen E over det høje C.

Poulenc havde drømt om, at Figure 
humaine skulle indstuderes i smug og 
opføres på selve befrielsesdagen. Det 
kunne ikke lade sig gøre, så han stillede 
sit manuskript sammen med et fransk 
flag frem i vinduet, da de befriende 
amerikanske styrker i 1944 rykkede ind 
i Frankrig. 

Figure humaine blev sunget første gang 
marts 1945 af BBC Singers i engelsk 
radio. Siden har det fået klassikerstatus 
som et af de mest monumentale, 
intense a cappella-værker fra det 20. 
århundrede, et brændende udtryk for 
den livsnødvendige frihed.

Jens Cornelius

Scenevært Celine Haastrup er en af de

faste værter i P2 Koncerten, der bl.a. 

præsenterer DR Symfoniorkestrets Torsdags-

koncerter for radiolytterne. Celine er også 

vært i programmet Puls, der hver uge samler 

tendenser, strømninger og nyheder fra det 

klassiske musikliv. Hun har desuden været

med til at producere flere roste podcasts, bl.a.

serien Efterklange af Niels W. Gade, der kan 

høres i DR LYD. Hendes hjerte banker også

varmt for jazzen, og hun var med til at starte

kanalen P8 Jazz.FOTO: THOMAS STEEN SØRENSEN
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ADRIANNA KUBICA-CYPEK
L’été
Sommeren
Tekst: Victor Hugo

Nuits de juin
L’été, lorsque le jour a fui,
de fleurs couverte
La plaine verse au loin un parfum 
enivrant;
Les yeux fermés, l’oreille
aux rumeurs entrouverte,
On ne dort qu’à demi
d’un sommeil transparent.

Les astres sont plus purs, 
l’ombre paraît meilleure;
Un vague demi-jour 
teint le dôme éternel;
Et l’aube douce et pâle, 
en attendant son heure,
Semble toute la nuit errer 
au bas du ciel.

Oversættelse: Karen Krog

Juninætter
Om sommeren, når dagen er flygtet, 
udsender engen dækket af blomster 
langt væk en berusende 
duft;
Med lukkede øjne 
og halvt lyttende til svage lyde 
slumrer man halvsovende ind 
i en gennemsigtig søvn.

Stjernerne er renere, 
skyggen synes venligere;
en svag skumring 
farver den evige himmelhvælving; 
og det blide og blege daggry, 
der afventer sin tid,
synes at strejfe omkring hele natten 
nederst på himlen.

Tekster



11PARIS & LIBERTÉ

BETSY JOLAS
Chant dormant
Sovende sang
Tekst: William Shakespeare, Victor Hugo 
og anonyme citater

I 
Tout corps couché 
prend la ligne de l’horizon de l’âme; 
l’endormi devient le réveillé de l’ombre; 
il n’est pas immobile, 
il vole dans l’immensité; 
il n’est pas aveugle,
il voit dans l’infini; 
il n’est pas sourd, 
il entend dans l’espace; 
il n’est pas muet, 
il parle dans la mort; 
il n’est pas couché, 
il est ailé; 
il n’est pas étendu, 
il est planant...
l’endormi est l’assaillant de la nuit; 
tout sommeil fait le siège du mystère; 
tout grabat est une brèche du sépulcre;
(V. Hugo: Les Tables tournantes)

O Night which ever art 
when day is not...
O grim look’d Night...

(Ô Nuit qui toujours 
est quand le jour n’est pas)

O Night, alack, alack, alack...
O weary Night...
O long and tedious Night... 
(W. Shakespeare: A Midsummer Night’s Dream)

Oversættelse: Karen Krog

I
Ethvert liggende legeme
indtager åndens vandrette linje;
Den sovende bliver til skyggens vågne
han er ikke ubevægelig
han flyver i grænseløsheden
han er ikke blind
han ser ind i det uendelige
han er ikke døv
Han hører i rummet
Han er ikke stum
han taler i døden
han ligger ikke ned
han har vinger
han ligger ikke udstrakt
han svæver
en sovende angriber natten
enhver søvn belejrer mysteriet
ethvert sengeleje er en revne i graven
(Victor Hugo: De roterende borde)

Oh nat, som kommer, 
hver gang dagen går sin vej
Oh rædsomme nat

(Oh nat, som kommer, hver gang
dagen går sin vej)

Oh nat, ak ak og ve…
En rædsom nat
En lang og tung nat …
(W. Shakespeare: En skærsommernatsdrøm)
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II 
Dormir...!
Rêves, venez, tombez sur l’endormi 
(V. Hugo: Les Tables tournantes)

Oh seulement un instant que je dorme 
(V. Hugo: La Fin de Satan)

(Dreams, come, light upon the sleeper...)
(O could I but sleep a while...)

Dormir, Ô guérison, détachement, 
rosée, stupeur épanouie, 
immense ombre apaisée
repos sacré, douceur farouche, 
bercement
(V. Hugo: La Fin de Satan)

(To sleep, O recovery, oblivion...)

O grim look’d Night, 
O Night with hue so black...
O Night, alack, alack, alack! 
(W. Shakespeare: A Midsummer Night’s Dream)

(Sacred rest, grim sweetness, lulling...)
(If only I could sleep an hour, 
a minute, an instant, a moment...)

Dormir...!

Traüme.

OLIVIER MESSIAEN
Louange à l’éternité de Jésus
Lovet være Jesu evindelighed
Tekst: Olivier Messiaen

Mon arc-en-ciel d’amour,
désert d’amour.
Mon Jésus, restez en moi,
parlez en moi.

II
Sove …!
Drømme, kom, kast lys over den sovende
(V. Hugo: De roterende borde)

Oh, kunne jeg blot sove en stund)
(V. Hugo: Satans endeligt)

(Drømme, kom kast lys over den sovende…)
(Oh kunne jeg blot sove et øjeblik…)

At sove, oh helbredelse, glemsel, dug, 
oplivende sløvhed, 
umådelig beroligende skygge
Hellig hvile, voldsomme blidhed,
vuggen
(V. Hugo: Satans endeligt) 

(At sove, oh helbredelse, glemsel…)

Oh rædsomme nat
Oh nat så sort at se
Oh nat, ak, ak og ve
(W. Shakespeare: En skærsommernatsdrøm)

(Hellig hvile, ubarmhjertige sødme, der luller …)
(Hvis blot jeg kunne sove en time,
et minut, et øjeblik …)

Sove …!

Drømme.

Oversættelse: Karen Krog

Min kærligheds regnbue
kærligheds ørken.
Min Jesus, forbliv i mig,
tal i mig.
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Mon Jésus, mon amour, 
mon royaume de silence,
parlez en moi.
Mon arc-en-ciel d’amour,
désert d’amour,
chantez, lancez l’auréole d’amour.
Ce oui qui chante 
comme un écho de lumière,
Mon amour, mon Dieu,
priez en moi.
Mélodie rouge et mauve 
en louange du Père.
Louange de la Gloire 
à mes ailes de terre,
mon toujours de la lumière.
Mon dimanche
que le ciel parle en moi,
ne me réveillez pas: 
C’est le temps de l’oiseau.
Il a prié le Bien-Aimé.
Il est parti,
c’est pour nous!
Modèle en bleu pour anges.
Il est riche le bienheureux
Lui se dit en lui.
Il est monté le Bien-Aimé,
l’Esprit c’est la présence!
Trompette bleue 
qui prolonge le jour.
Louange du Père,
substance du Père, 
verbe de l’amour.
L’ancre d’or.
Près et loin.
Chant de l’amour.
Un sceau sur mon cœur.
Par le Dieu d’amour.

Min Jesus, min elskede
mit stilhedens kongedømme,
tal i mig.
Min kærligheds regnbue,
kærligheds ørken,
Syng, kast kærlighedens strålekrans.
Det ja, der synger
som et ekko af lys,
Min elskede, min Gud
Bed i mig.
Rød og violet melodi
til lovprisning af faderen.
Lovprisning af æren
til mine jordiske vinger,
Altid lys
Min søndag
lad himlen tale i mig
væk mig ikke:
Det er fuglens tid.
Den bad den højtelskede.
Den tog afsted,
det er for os!
Blå model til engle
Den lykkelige er rig
Han siger, han er i ham.
Han er steget op den elskede
Ånden, det er tilstedeværelsen
Blå trompet
der forlænger dagen.
Lovprisning af faderen
Faderens egentlige væsen
Kærlighedens stemme
Guldankeret
Tæt på og langt borte
Kærlighedssang.
Et segl på mit hjerte.
Fra kærlighedens Gud
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DARIUS MILHAUD
6 Sonnets composés au secret
6 Sonetter skrevet i hemmelighed
Tekst: Jean Cassou

III – A peine si le Coeur 
        vous a considérées

A peine si le coeur
vous a considérées, images et figures
Que la succession des concerts
fait durer plus que tout ce qui dure

O mes belles amours dont les pays dorés
refletent la peinture, et déjà les adieux
qui vont nous séparer
s’égalent á vor pures éternités,

Qui, ce sera unique fois 
que s étranglant, nos voix loueront 
enfin vos voix
de ne jamais se taire.

Va, brise-toi joyeusement, 
coeur désolé,
car le plus démuni des mortels meurt
comblé d’avoir aimé la terre.

IV – Bois cette tasse 

Bois cette tasse de ténèbres, 
et puis dors.
Nous prendrons ta misère 
ainsi qu’une couronne
et nous la porterons 
au jardin de la mort.

Alors toi, comme un somnambule 
qui frissonne, 
te glissant par la porte 
où ne passe personne,
tu t’en iras cueillir le myrte 
aux rameaux d’or.

Oversættelse: Karen Krog

III – Hjertet har knap nok ænset jer

Hjertet har knap nok ænset jer, 
billeder og indtryk 
Før de efterfølgende koncerter
får det til at vare længere, som varer ved

Åh mine smukke elskende, hvis gyldne 
lande spejler maleriet, og de afskeder, 
som adskiller os, måler sig allerede 
med jeres rene evigheder.

Ja, det vil være den eneste gang, 
hvor vore halvkvalte stemmer 
endelig priser jeres stemmer for 
aldrig at forstumme

Kom ulykkelige hjerte, 
gå lykkeligt itu,
thi den mest nødlidende af de dødelige 
dør opfyldt af at have elsket jorden

IV – Drik af denne kop

Drik af denne mørkets kop
og fald så i søvn.
Vi tager din elendighed
som en krone
og vi bærer den
til dødens have.

Og du, som en søvngænger
der gyser, 
glider gennem døren
som ingen passerer
du går hen for at plukke myrten
med guldkviste
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Son éclat et celui 
de la rouge anémone,
dans la nuit rajeunie, 
te guideront aux bords
de la vraie vie 
et du pur accomplissement.

Là les songes sont sûrs, 
terribles et puissants.
Par le bleu matinal 
d’un éternel demain

ils viendront tous à ta rencontre, 
âme guérie,
et tu reconnaîtras, 
se tenant par la main,
tes grandes sœurs: 
Amour, Liberté, Poésie.

Dens glans og
glansen fra den røde anemone
i den foryngede nat
leder dig til kanten af
det sande liv og af
den rene fuldbyrdelse.

Der er drømmene sikre,
frygtelige og stærke.
I morgenens blå lys
en evig morgendag

kommer de alle dig i møde,
du helbredte sjæl,
og du vil genkende 
dine store søstre
hånd i hånd:
Kærlighed, frihed, poesi
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Oversættelse: Karen Krog

I – Af alle forår i verden
Af alle forår i verden
er dette det værste
Af alle mine væremåder
er tillid den bedste
Græsset skyder op gennem sneen
Som stenen på en grav
Jeg sover i stormen
og jeg vågner med klare øjne.
Den langsomme og korte tid slutter, 
hvor enhver vej bør passere gennem 
mine mest private tilflugtssteder
For at jeg kan møde en eller anden
Jeg hører ikke monstrene tale.
Jeg kender dem, de har sagt alt
Jeg ser kun smukke ansigter
De gode ansigter, der er sikre på sig selv, 
sikre på snart at ødelægge deres herrer. 

II – Syngende kaster 
tjenestepigerne sig ned
Syngende kaster tjenestepigerne 
sig ned for at rengøre det sted, 
en mand blev myrdet
Små pudrede piger hurtigt 
ned på knæ. 
Deres hænder, der rækker ud efter 
den friske luft,
er blå som aldrig før
En herlig morgen
Se på deres hænder, de døde
Se på deres våde øjne
Det er døgnfluernes ritual
Livets sidste ritual
Stenene synker og forsvinder
i det vældige grundvand
Timernes sidste ritual
Der er næppe et minde tilbage

FRANCIS POULENC
Figure humaine
Menneskets ansigt
Tekst: Paul Eluard

I – De tous les printemps du monde 
De tous les printemps du monde 
Celui-ci est le plus laid.
Entre toutes mes façons d’être
La confiante est la meilleure.    
L’herbe soulève la neige       
Comme la pierre d’un tombeau 
Moi je dors dans la temptête
Et je m’éveille les yeux clairs.
Le lent le petit temps s’achève   
Où toute rue devait passer
Par mes plus intimes retraites    
Pour que je rencontre quelqu’un 
Je n’entends pas parler les monstres 
Je les connais ils ont tout dit
Je ne vois que les beaux visages 
Les bons visages sûrs d’eux mêmes  
Sûrs de ruiner bientôt leurs maîtres.

II – En chantant les servantes 
s’élancent
En chantant les servantes 
s’élancent pour rafraîchir la place 
où l’on tuait       
Petites filles en poudre vite 
agenouillées  
Leurs mains aux soupiraux 
de la fraîcheur 
Sont bleues comme une expérience
Un grand matin joyeux
Faites face à leurs mains les morts 
Faites face à leurs yeux liquides
C’est la toilette des éphémères
La dernière toilette de la vie      
Les pierres descendent disparaissent 
Dans l’eau vaste essentielle
La dernière toilette des heures       
A peine un souvenir ému
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Dydens kilder er tørret ud
I de lange ubærlige fravær
Overgiver man sig til det skrøbelige 
Kød til svaghedens illusion

III – Så dyb som stilheden
Så dyb som stilheden
hos en død begravet i jorden
Med kun mørke i sindet
Så monoton og døv
som efteråret i dammen
dækket med gammel skam
Giften berøvet sin blomst
og sine gyldne dyr
spytter sin nat ud over mennesket

IV – Du min tålmodige
Du min tålmodige, mit tålmod 
min slægtning
Med hovedet højt hævet, orgel for
den rolige nat. Reverens, der skjuler 
alle himle i sin ynde
Reder en seng til hævnen, 
hvori jeg skal fødes.

V – Leende ad himlen og planeterne
Leende ad himlen og planeterne, 
drukne af tillid 
ønsker de vise mænd sønner
Og sønner af deres sønner.
Indtil de alle forsvinder forgæves.
Tiden tynger kun dårerne
Kun helvede blomstrer
Og de vise mænd er latterlige

Aux puits taris de la vertu
Aux longues absences encombrantes 
Et l’on s’abandonne à la chair très 
tendre aux prestiges de la faiblesse

III – Aussi bas que le silence
Aussi bas que le silence
D’un mort planté dans la terre 
Rien que ténèbres en tête
Aussi monotone et sourd 
Que l’automne dans la mare 
Couverte de honte mate
Le poison veuf de sa fleur       
Et de ses bêtes dorées 
Crache sa nuit sur les hommes

IV – Toi ma patiente 
Toi ma patiente ma patience 
ma parente
Gorge haut suspendue orgue 
de la nuit lente Révérence cachant 
tous les ciels dans sa grâce 
Prépare à la vengeance 
un lit d’où je naîtrai

V – Riant du ciel et des planètes
Riant du ciel et des planètes
La bouche imbibée de confiance 
Les sages veulent des fils       
Et des fils de leurs fils 
Jusqu’à périr d’usure
Le temps ne pèse que les fous    
L’abîme est seul à verdoyer
Et les sages sont ridicules
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VI – Le jour m’étonne et la nuit me fait 
peur
Le jour m’étonne 
et la nuit me fait peur
L’été me hante 
et l’hiver me poursuit
Un animal sur la neige a posé
Ses pattes sur le sable ou dans la boue 
Ses pattes venues 
de plus loin que mes pas 
Sur une piste où la mort
A les empreintes de la vie

VII – La menace sous le ciel rouge…
La menace sous le ciel rouge
Venait d’en bas des mâchoires   
Des écailles des anneaux 
D’une chaîne glissante et lourde
La vie était distribuée      
Largement pour que la mort    
Prit au sérieux le tribut
Qu’on lui payait sans compter
La mort était le Dieu d’amour       
Et les vainqueurs dans un baiser 
S’évanouissaient sur leurs victimes 
La pourriture avait du cœur       
Et pourtant sous le ciel rouge 
Sous les appétits de sang
Sous la famine lugubre
La caverne se ferma      
La terre utile effaça 
Les tombes creusées d’avance 
Les enfants n’eurent plus peur 
Des profondeurs maternelles
Et la bêtise et la démence 
Et la bassesse firent place
A des hommes frères des hommes 
Ne luttant plus contre la vie
A des hommes indestructibles

VI – Dagen forundrer mig, og natten 
gør mig bange
Dagen forundrer mig
og natten gør mig bange
Sommeren hjemsøger mig
og vinteren forfølger mig
Et dyr i sneen har sat sine poter
i sandet eller i mudderet
Dets poter har rejst 
længere end mine skridt
På en sti, hvor døden bærer 
aftryk af livet.

VII – Truslen under den røde himmel
Truslen under den røde himmel
kom nedenfor kæberne, 
skallerne ringene
Fra en glat og tung kæde
Livet blev gavmildt bredt ud,
så døden med alvor 
modtog den gæld, 
der blev betalt uden en tanke
Døden var kærlighedens Gud
Og sejrherrerne dånede 
med et kys hen over deres ofre.
Forfaldet fik mod
Og dog, under den røde himmel, 
under blodrusen
under den dystre sult
lukkedes hulen
Den nyttige jord dækkede over
Gravene, der allerede var gravet.
Børnene var ikke længere bange
for mødrenes dybder
Og dumhed og demens
og tarvelighed gav plads
til mennesker og broderskab
Der ikke længere kæmpede mod
Den uforgængelige menneskehed.
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VIII – LIBERTÉ
Sur mes cahiers d’écolier 
Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable sur la neige 
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre   
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers 
Sur la couronne des rois 
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert 
Sur les nids sur les genêts 
Sur l’écho de mon enfance 
J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits 
Sur le pain blanc des journées 
Sur les saisons fiancées 
J’écris ton nom

Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom

Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres 
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente 
J’écris ton nom

VIII – FRIHED
I mine skolebøger
På mit skolebord og træerne
I sand og i sne
Skriver jeg dit navn

På hver side, jeg læser
På alle de blanke sider
Sten, blod, papir eller aske
Skriver jeg dit navn

På gyldne billeder
På krigeres våben
På kongers krone
Skriver jeg dit navn

Over junglen og ørkenen
På rederne I gyvlerne
På ekkoet fra min barndom
Skriver jeg dit navn

På nætternes undere
På det daglige brød
På de forbundne årstider
Skriver jeg dit navn

På alle mine blå klæder
På den solskimlede dam
På den månebeskinnede sø
Skriver jeg dit navn

På markerne, på horisonten
På fuglenes vinger
Og på skyggernes mølle
Skriver jeg dit navn

På hvert daggry
På havet på bådene
På det vilde bjerg
Skriver jeg dit navn
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Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade 
J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs 
Sur la vérité physique
J’écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent 
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom

Sur mon chien gourmand et tendre 
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte 
Sur les objets familiers 
Sur le flot du feu béni 
J’écris ton nom

Sur toute chair accordée 
Sur le front de mes amis 
Sur chaque main qui se tend 
J’écris ton nom

På skyernes skum
På orkanens sved
På den tunge og uforsonlige regn
Skriver jeg dit navn

På de glitrende former
På farvernes klokker
På den ubestridelige sandhed
Skriver jeg dit navn

På de levende stier
På de udstrakte veje
På de overfyldte pladser
Skriver jeg dit navn

På lampen, der tændes
På lampen der slukkes
På mine genforenede hjem
Skriver jeg dit navn

På frugten delt i to
Spejlet og mit soveværelse
På min seng som en tom skal
Skriver jeg dit navn

På min  grådige og kærlige hund
På dens årvågne ører
På dens kluntede pote
Skriver jeg dit navn

På min dørs trinbræt
På de kendte ting
På den hellige flammes ild
Skriver jeg dit navn

På alt venskabeligt kød
På mine venners ansigt
På hver udstrakt hånd
Skriver jeg dit navn
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Sur la vitre des surprises 
Sur les lèvres attentives 
Bien au-dessus du silence 
J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits 
Sur mes phares écroulés 
Sur les murs de mon ennui 
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir 
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort 
J’écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir 
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer     
 
Liberté

På overraskelsernes vindue
På opmærksomme læber
Langt højere end tavsheden
Skriver jeg dit navn

På mine ødelagte tilflugtssteder
På mine sammenstyrtede sømærker
På min kedsomheds mure
Skriver jeg dit navn

På fraværet uden længsel
På den nøgne ensomhed
På dødens dørtrin
Skriver jeg dit navn

På den genfundne sundhed
På den forsvundne risiko
På håbet uden minder
Skriver jeg dit navn

Og gennem et enkelt ords magt
Begynder mit liv på ny
Jeg er født for at kende dig
For at give dig et navn

Frihed
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Påskekoncert
Trinitatis Kirke, København - 31. marts 2022 kl. 19.30
Vor Frue Kirke, Svendborg - 1. april 2022 kl. 17.00

Rio & Villa-Lobos
Trinitatis Kirke, København - 5. maj 2022 kl. 19.30
Sct. Peders Kirke, Næstved - 6. maj 2022 kl. 19.30

Lyse sommernætter
Trinitatis Kirke, København - 29. juni 2022 kl. 19.30

Kommende koncerter 
med DR Vokalensemblet
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LUX AETERNA
DR VOKALENSEMBLET
Dirigent: Marcus Creed

DR Vokalensemblet og chefdirigent Marcus Creed præsenterer  
en samling mesterværker for kor, skrevet af to af det  
20. århundredes vigtigste komponister, Kodály og Ligeti. 
 
”Flot og klar fylde… DR’s elitekor har sangere på topniveau.”  

♥♥♥♥ Politiken 2022 (koncertanmeldelse)

OUR Recordings
www.ourrecordings.com
WORLDWIDE DISTRIBUTION: www.naxos.com 

For most of the 20th century, the two giants of Hungarian music were Bartók and 
Kodály. Following his explosion on the international scene in the mid-60s, György 
Ligeti, a student of Kodály, was added to that list. Kodály was one of the most sig-
nificant early figures in the field of ethnomusicology. He also composed prolifically 
for choirs. All of the Kodály works on this program were influenced by folk music 
and chart the composer’s development from the world of late romanticism to the 
mini-cantata Mátrai képek (Mátra pictures), including a shimmering performance of 
Esti Dal (Evening Song), his most beloved choral work. 

Most of music that Ligeti composed for a cappella choir was written in the mid-
50s while still in Budapest. Alongside numerous folk song arrangements, like 
Mátraszentimrei Dalok, were pieces like Éjszaka – Reggel (Night – Morning) 
which were already pushing the sonic boundaries with clusters and onomato-
poeic sounds. Ligeti’s mature style can be heard in the shimmering and justifiably 
famous Lux Aeterna while the late Drei Phantasien (on texts by Friedrich Hölderlin) 
described by Ligeti himself as “emotional, «onomatopoeic», overwrought, 16-voiced 
pieces (not micropolyphonic!)” is an example of his late Post-Modernist style.

For this very special and demanding repertoire, both teacher and student are 
in good hands with the Danish National Vocal Ensemble and conductor Marcus 
Creed. Audiophiles will also be richly rewarded with the vivid imaging and “as real 
as it gets” sonic presence thanks to producer Michael Emery and technician Mikkel 
Nymand. A Dolby Atmos release is being planned.

Promotion video, YouTube: https://youtu.be/Hhnqlo8YTxk

OUR Recordings 

Join the journey with the Danish National Vocal Ensemble conducted by Marcus 
Creed, on their 3rd album of 20th century European choral masterpieces

New Release
March 2022

Catalogue No: 6.220676  UPC: 7 47313 16766 1

György Ligeti (1923-2006): 

1. Lux Aeterna (1966) ................................................ 9:11

Zwei a cappella-Chöre (1955)

2. Éjszaka ..................................................................... 2:21

3. Reggel ...................................................................... 1:15

Daniel Åberg, solo bass; Malene Nordtorp, solo soprano 

Mátraszentimrei Dalok (1955)

4. Három hordó ............................................................ 1:19

5. Igaz szerelem ........................................................... 1:22

6. Gomb, gomb ........................................................... 1:36

7. Erdöbe, Erdöbe ........................................................ 0:54

Drei Phantasien nach Friedrich Hölderlin (1982)

8. Hälfte des Lebens .................................................... 3:46

9. Wenn aus der Ferne ................................................. 5:28

10. Abendphantasie ....................................................... 3:42

Zoltán Kodály (1882-1967):

11. Esti Dal (1938) .......................................................... 3:01

12. Este (1904) ............................................................... 4:55

Christine Nonbo Andersen, solo soprano

13. Mátrai képek (1931) ............................................... 11:03

Jakob Soelberg, solo baritone

Total: 50:30

6.220612

6.220671

8.226907

6.220605

8.226906

6.220615

8.226911

Also available from the Danish 
National Vocal Ensemble
Recognized as one of the world’s 
leading chamber choirs, the DNVE’s 
releases on OUR Recordings have 
received the music industry’s most 
distinguished awards including 
the Diapason D’or de l’année, and 
ECHO Klassik, as well as nomina-
tions for the ICMA, 2 Grammy 
nominations multiple Danish Music 
Award honors and a Gramophone 
Award nomination.

NY CD  
MED  

DR VOKALENSEMBLET
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik & P2 — Kim Bohr

Kunstnerisk leder for DR Vokalensemblet & producent — Michael Emery
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Lydproducer — Michael Emery

Musiktekniker — Peter Bo Nielsen
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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
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