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PÅSKEKONCERT

Program
Josquin des Prez (1450/55-1521)
Huc me sydereo/Plangent eum

•
Bernhard Lewkovitch (f. 1927)

Salve regina (1994)

Alissa Firsova (f. 1986)

Stabat Mater (2014)

Dobrinka Tabakova (f. 1980)
Alma redemptoris mater (2014)
•
Carl Nielsen (1865-1931)
Påskeblomst! Hvad vil du her? (1910)
Emil Hartmann (1836-98)
Som forårssolen morgenrød (1860)
•
James MacMillan (f. 1959)
Tenebrae Responsories (2006)
• Tenebrae factae sunt
• Tradiderunt me
• Jesum tradidit impius
Solist: Anna Miilmann, sopran

ca. 65’ uden pause
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Kære publikum
Det var lidt af et chok at erkende,
at DR Vokalensemblets seneste
Påskekoncert fandt sted i april 2019.
Hvor var verden dog anderledes
dengang...
For os i korverdenen har den kristne
kirkes årstider og festdage været
inspiration til så meget af den
allerbedste musik for kor, at vi –
uanset om vi hver især er troende
eller ej – virkelig har savnet at kunne
opføre dette repertoire. Vi er så glade
for endelig igen at kunne fremføre et
udvalg af de værker, der knytter sig til
den mest alvorlige del af kirkeåret –
dagene forud for påskefejringen – og
dele det ikke kun med vores publikum
på hjemmebane i Danmark, men også

med vore venner i Sverige ved vores
koncert i Domkirken i Lund.
Det meste af repertoiret er fra vor egen
tid, af en perlerække af internationale
komponister, og spænder fra det
helt ukomplicerede til det musikalsk
komplekse, og fra det vokalteknisk
enkle til de krævende og virtuose
korklange. Vi byder med disse koncerter
velkommen til David Hill – en dirigent,
der har spillet en vigtig rolle i både
britisk og amerikansk korliv i mange år,
og som nu for første gang dirigerer
DR Vokalensemblet.
Michael Emery
Kunstnerisk leder for
DR Vokalensemblet

FOTO: PER MORTEN ABRHAMSEN
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David Hill
& DR Vokalensemblet

FOTO: NICK RUTTER

Den engelske dirigent David Hill er
en kendt figur i det britiske musikliv.
Indtil 2017 var han chefdirigent for
radiokoret BBC Singers, og i snart 25 år
har han været chefdirigent for The Bach
Choir i London og er også chefdirigent
for Leeds Filharmoniske Kor. Han
underviser i korledelse på Royal
Northern College of Music i Manchester
og i kirkemusik ved Yale Universitet
i USA, og han har været korleder i
flere britiske domkirker, bl.a. den store
Winchester Cathedral.
Som orkesterdirigent er David
Hill tilknyttet Bournemouth
Symfoniorkester og har i øvrigt givet
koncerter med adskillige orkestre i
Europa, Australien og USA.
David Hill, der er født i 1957, begyndte
i ganske ung alder sit musikerliv som
organist og er uddannet i Cambridge.
Han har indspillet en lang række albums
med korværker fra renæssancen til i
dag.
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DR Vokalensemblet er DR’s kammerkor
med 18 klassiske sangere, som alle kan
optræde solistisk. En af ensemblets
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.
Korets repertoire spænder fra
renæssancemusik over barok og
romantik til danske sange og helt
nyskrevne værker. Både store danske
og europæiske komponister har skrevet
musik specielt til DR Vokalensemblet,
som er internationalt anerkendt for sin
rene, nordiske klang. Flere af korets
udgivelser har modtaget internationale
priser og udmærkelser, bl.a. to
amerikanske Grammy-nomineringer.
DR Vokalensemblets seneste album er
Lux Aeterna med værker af Ligeti
og Kodaly (se s. 18), der er blevet
modtaget med begejstring af
anmeldere i ind- og udland.
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Interview
Tanker om musikken
– og om korklang
Dirigenten David Hill i samtale med
DR Vokalensemblets kunstneriske
leder Michael Emery

ME: David Hill, du er en dirigent med
lang erfaring med at arbejde med kor,
ikke bare i forskellige lande, men på
forskellige kontinenter. Her får vi ofte
at vide, at skandinaviske kor har en helt
særlig klang. Tror du det er rigtigt? Eller
er det en myte?
DH: Jeg ved, at der er forskellige
meninger om dette, men personligt
tror jeg faktisk, at kor i Skandinavien
har en helt særlig, karakteristisk klang.
I mine ører er klangen mere egal, mere
transparent og mere ensartet over
hele klangregistret. For eksempel
‘vibrerer’ tenorer og basser ikke – eller
bruger overdrevent vibrato – hvis
sopraner og alter ikke gør det. Jeg har
tidligere arbejdet med kor i Norge, og
selv om dette er min første opgave i
Danmark, er jeg ret sikker på, at jeg i en
blindlyttetest ville kunne afgøre, om et
kor var skandinavisk eller f.eks. britisk
eller tysk.
6

Sangernes modersmål har selvfølgelig
også stor indflydelse på deres klang:
Uanset hvilket sprog, de synger på,
vil vokalerne og vokalfarverne i deres
eget sprog skabe en lang række meget
markante forskelle i den klang, de
skaber. Amerikanske kor – som jeg
også har arbejdet meget med – har
f.eks. en måde at synge på, som ofte er
ret begrænset i forhold til vokalfarver.
De åbner ikke vokalerne så meget,
men de synger til gengæld med
meget stort vibrato, og betragter det
som en naturlig del af klangen. Så ja
– varierende korklangfarver er noget,
jeg helt sikkert er opmærksom på i
forskellige lande.
ME: Så når du arbejder med Schola
Cantorum – dit eget kor på Yale
University (mellem New York og
Boston) – beder du dem så om at
tilpasse deres lyd til det engelske ideal,
du er vant til? Eller tilpasser du dig til
den klang, de har?
DH: Det er et interessant spørgsmål.
Jeg tror, at det hele afhænger af
musikken – for eksempel lavede vi
nogle Brahms-vokalkvartetter og
Liebeslieder Waltzer for nylig, og der
måtte jeg sige: ”Nej, det her skal virkelig
være lidenskabeligt! I skal virkelig bruge
jeres stemmer”. Og så omplacerede vi
alle i koret, så de hver især kom til at stå
et sted, så den samlede klang blandede
sig bedst muligt. Når et kor er åbent
overfor tanken om, at de skal være
tilpasningsdygtige, og at de skal kunne
PÅSKEKONCERT

ændre deres klang, alt efter hvad de
rent faktisk synger, tror jeg, det er godt
for sangerne – og det gør koret til et
meget mere fleksibelt ensemble.
ME: Og repertoiret til disse koncerter
med DR Vokalensemblet? Er der
stykker, som du har set særligt frem til
at arbejde med?
DH: Faktisk er alle stykkerne nye for
mig! Jeg nyder dem virkelig og ser
meget frem til at opføre dem med
DR Vokalensemblet. Jeg synes, at
stykkerne af Alissa Firsova og Dobrinka
Tabakova hver især er vidunderlige,
men på meget forskellige måder.
Dobrinkas Alma redemptoris mater
har en enorm energi – måden hun
komponerer på, selv i et stykke, der er
en slags bøn, er virkelig fængslende
og utrolig godt skrevet. Alissas Stabat
Mater blev lavet til det engelske kor
The Sixteen og dets dirigent Harry
Christophers, og han fortalte mig
forleden, hvor stort indtryk, stykket
havde gjort på dem – det er fyldt med
smukke klange, og det er en meget
følsom udsættelse i musik af disse
ekstremt udtryksfulde ord.
I modsætning hertil har James
MacMillans Tenebrae Responsories en
instinktiv fysisk energi – næsten en
råhed. Jeg har opført hans Seven Last
Words from the Cross [komponeret i
1993, for kor og strygeorkester] mange,
mange gange – det er et vidunderligt
værk, og jeg kan se ligheder med det.
PÅSKEKONCERT

Men selvfølgelig er der ikke noget
akkompagnement i disse Tenebrae
Responsories – han fokuserer på
sangerne alene, han udfordrer dem
virkelig og udforsker alle mulige
klangfarver. Det er en meget kraftfuld
udsættelse af meget bevægende ord,
og man skal ikke glemme, at det også
er ekstremt svært at synge – det er
et værk, som kun professionelle kor
på allerhøjeste niveau er i stand til at
opføre.
I modsætning hertil kunne kontrasten
til Bernhard Lewkovitchs Salve Regina
næsten ikke være større, og jeg er
så glad for at opdage et stykke, der
er så enkelt, bare firestemmigt, men
stadig så utroligt virkningsfuldt! Det
er ret sjældent i vores tid, hvor meget
moderne kormusik er så kompleks.
Olivier Messiaen startede det måske
med sin motet O sacrum convivium
[komponeret i 1937], der viste, hvor
meget man faktisk kan gøre med kun
fire vokalstemmer, og Lewkovitchs
Salve Regina er et meget smukt
eksempel på netop dét – med en
enkelhed og klarhed, som er virkelig
rørende.
Så alt i alt er det et fantastisk program
– jeg nyder virkelig at arbejde med det!
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Påskekoncert
Josquin des Prez:
Huc me sydereo/
Plangent eum

Josquin des Prez, der levede for over
500 år siden, er en af de ældste
komponister, hvis musik stadig
opføres og berømmes. Han er en
komponistfigur med central historisk
betydning og uden diskussion en af
vokalmusikkens store mestre. Han
begyndte sin musikkarriere som
kordreng i Nordfrankrig og havde
derefter forskellige ansættelser som
sanger og komponist i Frankrig. I 1489
nåede han helt til Rom, hvor han blev
ansat af paven til Det Sixtinske Kapel.
Senere vendte han hjem til Frankrig,
og takket være den nyopfundne
trykkekunst blev Josquin berømt i hele
Europa som sin tids store musikalske
forbillede.
Josquin des Prez komponerede
vokalmusik i renæssancens intrikate stil,
der bygger på kunstfærdige teknikker
og krævende dogmer. Musikkens
selvstændige stemmer bliver flettet
sammen til et hele i en strømmende
udtryksfuldhed og fuldendt balance.
Et pragteksempel er motetten Huc
me sydereo (Kærlighed bød mig), som
blev udgivet i 1538. Teksten er skrevet
af den lærde digter Maffeo Vegio,
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der kombinerer Jesu lidelseshistorie
med referencer til antikken. Josquin
følger tekstens på alle planer, f.eks. i de
nedadgående bevægelser til ordene
“descendere iussit Olympo” (stige ned
fra Olympen).
Undervejs viser det sig, at motetten
har et musikalsk skelet, nemlig den
gregorianske melodi Plangent eum
(De vil sørge over ham), der synges
af tenorstemmen i lange toner. Den
høres en gang i stykkets første del og
to gange i anden del. Kombinationen
af melodien, der var velkendt for
tilhørerne i kirken dengang, og Josquins
flerstemmighed er ren musikalsk magi.
Motetten er oprindeligt skrevet for fem
stemmer. Senere blev der tilføjet en
sjette stemme – formodentlig af en
anden komponist. Nogle musikforskere
mener, at Josquin selv valgte at tilføje
denne meget selvstændige stemme
for at give en ny dimension til den
femstemmige versions fuldendte
skønhed. Under alle omstændigheder
er det fascinerende, at sådan en
tilkomponering var gængs tradition i
renæssancen. Man kalder teknikken for
’Si placet’, en latinsk vending, der varer
til fransk ’S’il vour plait’ – altså ’Hvis det
behager’ eller bare ’Værsgo’.
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Bernhard Lewkovitch:
Salve regina

Alissa Firsova:
Stabat Mater

Dobrinka Tabakova:
Alma redemptoris mater

Koncertens næste tre stykker synges i
sammenhæng. De er alle lovprisninger
af Jomfru Maria, og musikken er skrevet
til tre forskellige latinske tekster, der
siden middelalderen har været anvendt
i den katolske kirke.
Salve regina (Vær hilset, Dronning)
er en af de såkaldte Maria-antifoner
og har været benyttet i utallige
musikalske udsættelser. Teksten er
formodentlig skrevet i 1200-tallet. DR
Vokalensemblet synger en udsættelse
fra 1994 af Bernhard Lewkovitch, der
stammer fra hans samling Hymner til
den hellige Jomfru.
Bernhard Lewkovitch er en nestor i
dansk musik – han fylder 95 år til maj
– og meget af hans musik er skrevet
til den katolske kirke, som Lewkovitch
tilhører og har arbejdet i det meste af
sit liv.
Stabat Mater er endnu en central
kirkemusikalsk tekst. Versene er skrevet
omkring år 1300 af munken Jacopo da
Todi og fortæller om Jomfru Maria, der
magtesløs betragter sin søns lidelser på
korset.

Gennem tiderne er der komponeret
Stabat Mater-værker i nærmest
enhver størrelsesorden. Den udgave,
DR Vokalensemblet synger, er skrevet
i 2014 af Alissa Firsova fra England.
Hun har russiske rødder, og der er en
vis afsmitning fra russisk-ortodoks
kirkemusik i hendes ganske farverige
udsættelse af Stabat Mater. Stykket, der
er komponeret til det engelske elitekor
The Sixteen, bruger kun et udvalg af
Stabat Mater-digtets i alt 20 vers, bl.a.
de sidste fire.
Alma redemptoris mater (Frelserens
hengivne moder) er en anden af de fire
Maria-antifoner fra den katolske kirke.
Og igen drejer det sig om en meget
gammel tekst, muligvis næsten 1.000
år gammel.
Den engelske komponist Dobrinka
Tabakova er født i Bulgarien, og ligesom
Alissa Firsova kom hun til England som
barn. Hendes udsættelse præsenterer
først teksten i hypnotiserende
messesang, udformet af gentagne
treklange. Tabakova sammenligner det
med efterklangen af kimende klokker.
Ud af klangen vokser langsomt den
oprindelige gregorianske melodi, Alma
redemptoris mater. Og mod slutningen
af stykket smelter de to verdener
sammen til én.

FOTO: THOMAS STEEN SØRENSEN
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Carl Nielsen:

Påskeblomst! Hvad vil du her?

Emil Hartmann:

Som forårssolen morgenrød
Påskesalmen Som forårssolen
morgenrød har vers af Grundtvig,
der bruger forårslyset, fuglesangen
og blomsterne som symboler på
genopstandelsen. Den udtryksfulde
og statelige melodi fra 1860 er af Emil
Hartmann, søn af nationalkomponisten
J.P.E. Hartmann. Han tilhørte den
konservative fløj af dansk musik
i anden halvdel af 1800-tallet og
blev en glødende modstander af
reformkomponisten Thomas Laubs
idé om at vende dansk kirkemusik i
retning af middelalderens traditioner.
Romantikerne tabte den kamp, og Som
forårssolen morgenrød er derfor en af
de ret få salmemelodier fra den danske
højromantik, der stadig er i brug efter
det 20. århundredes ’udrensning’.
Påskeblomst! Hvad vil du her? af Carl
Nielsen har også vers af Grundtvig.
Versene er taget fra en lang tekst,
Paaske-Lilien fra 1817, et ret
eksperimenterende digterværk, hvor
flere forskellige versformer indgår. I alt
fylder digtet over 20 sider! I teksten
sammenlignes Jesus med påskeliljen,
der på Grundtvigs tid ikke blev regnet
som noget særligt, men blot som en
”bondeblomst fra landsbyhave.”
I 1910 lavede Carl Nielsen sin
vidunderlige og meget smukt
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harmoniserede melodi. Han plukkede
frit i Grundtvigs vers, og f.eks. flyttede
han 9. vers op som 1. vers. Salmen
kom med i Højskolesangbogen,
men i 1939, efter Carl Nielsens død,
ændrede man på både versudvalget
og nogle af Grundtvigs formuleringer.
I denne version, som kom til at hedde
Påskeblomst! Hvad vil du her, har
salmen etableret sig som en af de
uomgængelige danske påskesalmer.

James MacMillan:
Tenebrae Responsories

Kirkelige tekster, brugt gennem tusind
år, lever videre i nutidens musikliv.
Den skotske komponist James
MacMillan (f. 1959) er en af de mest
markante komponister af kirkemusik
i dag, og hans stort anlagte Tenebrae
Responsories fra 2006 er et godt
eksempel på, hvordan en oldgammel
genre fornys, så musikken bliver nutidig
uden at bryde med traditionerne.
Teksten stammer fra de katolske
påskegudstjenester tenebræ. ’Tenebrae’
er latin for ’mørke’, for tidligere brugte
man på skærtorsdag, langfredag
og påskelørdag at lade kirken være
mørklagt undtagen lyset fra tre kerter.
Skærtorsdag slukkede man det første
lys, langfredag det andet, så man
endte i total mørke påskelørdag, hvor
Jesus lå i sin grav. Om søndagen, ved
genopstandelsen, kunne lyset så vende
tilbage.
PÅSKEKONCERT

Til tenebræ-gudstjenesterne synges
der såkaldte responsorier, der gennem
tiderne har inspireret komponister til
meget udtryksfuld musik. James
MacMillans ottestemmige
responsorier er til langfredag. Det
første responsorium benytter teksten
Tenebrae facta sunt (Det blev mørkt,
da jøderne korsfæstede Jesus) og
udpensler det stærke indhold. Musikken
begynder i uigennemskueligt mørke,
inden fortvivlelsen stiger til desperation
og klagende jammer. Jesu ord ”Min
Gud, min Gud, hvorfor har du forladt
mig?” har ornamenteringer som jødisk
synagogesang, mens ”Fader, i dine
hænder betror jeg min ånd” udmales i
opadstigende bevægelser.
De to næste responsorier er mere
deklamerende. Tradiderunt me (Kastet
mig i armene på uretfærdige) indledes
med et voldsomt udbrud, og Jesum
tradidit impius (Den svigefulde
overgav Jesus), hvor Judas forråder

Jesus, begynder som med et skrig,
der ifølge MacMillan skal synges
”forpint”. Dybe bastoner lagt under de
øvrige stemmers bevægelser giver
en oldkirkelig virkning, og i et afsnit
mod slutningen skal koret mumle
improviseret, så stemmemylderet
skaber intensiteten fra en bedende
menighed. Det ender med en enlig
sopran, der langsomt bevæger sig væk
og helt bogstaveligt fjerner musikken
fra kirkerummet.
MacMillans Tenebrae Responsories
er dramatisk og kompleks musik,
der er yderst vanskelig at opføre.
Det kræver både virtuos teknik og
et knivskarpt gehør af hver enkelt
sanger. Belønningen er en voldsom
udtryksfuldhed, der lever op til
kristendommens mest dramatiske
tekster.
Jens Cornelius

Scenevært Celine Haastrup er en af de
faste værter i P2 Koncerten, der bl.a.
præsenterer DR Symfoniorkestrets Torsdagskoncerter 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
FOTO: THOMAS STEEN SØRENSEN
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kanalen P8 Jazz.
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Tekster
JOSQUIN DES PREZ

Huc me sydereo/Plangent eum
Kærlighed bød mig/ De vil sørge over ham
Tekst: Maffeo Vegio

Oversættelse: Hanne Nielsen

Huc me sydereo descendere
jussit Olympo
hic me crudeli
vulnere fixit amor.
Langueo nec quisquam
nostro succurrit amori
quem nequeunt dure
frangere jura crucis.

Kærlighed bød mig at komme herned
fra Olympen, den strålende,
kun for at nedlægge mig
med et skrækkeligt sår.
Jeg sygner hen og slet ingen står frem
for at redde min kærlighed,
den, som end ikke korsets hårde tvang
formår at knuse.

Pungentem capiti Dominum
gestare coronam
fortis amor docuit
verbera tanta pati.
Felle sitim magni regis
satiavit amaro
pectus ut hauriret
lancea fecit amor.

Den uforfærdede kærlighed
lærte Herren at bære
den tornede krone på hovedet
og at tåle så mange forhånelser.
Kærlighed har stillet den mægtige
Konges tørst med den bitre galde
og beredt hans bryst
til at gennembores af lansen.

De me solus amor potuit
perferre triumphum
ille pedes clavis fixit
et ille manus.
Si cupis ergo animi mihi
signa rependere grati
dilige pro tantis sat
mihi solus amor.

Kærligheden alene har kunnet
fejre triumf over mig,
den har slået nagler
i både fødder og hænder.
Hvis du ønsker at gengælde mig med
bevis på hjertets taknemmelighed,
så elsk mig da; thi for alt dette
er kærlighed alene nok for mig.

Tenor:
Plangent eum quasi
unigenitum quia innocens
Dominus occisus est.

Tenor:
De vil sørge over ham som over
en enbåren søn for den uskyldige
Herre er blevet dræbt
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BERNHARD LEWKOVITCH
Salve Regina
Hil dig, o dronning

Tekst: Maria-antifon

Oversættelse: fra Salme- og bønnebog

Salve, Regina,
Mater misericordiæ,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum
ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.

Hil dig, o dronning.
Hil dig, miskundheds moder.
Vort liv, for glæde og vort håb, vær hilset.
Til dig vi råber, Evas landflygtige sønner;
fra tårernes dale med suk og med klage
stedse bønnen mod dig stiger:
O bønhør os, du vort værn og tilflugt.
Se til os ned med mildt og kærligt
moderblik i vor elendighed.
Og når engang vi af fangenskabet
skal udløses, lad os din søn,
vor Herre Jesus skue.
O gode, o milde,
o kære jomfru Maria.

PÅSKEKONCERT
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ALISSA FIRSOVA
Stabat Mater
Under korset

Tekst: Sekvens fra det 13. årh.
af Jacopone da Todi.

Oversættelse fra Salme- og Bønnebog;
enkelte vers: Hanne Nielsen

Stabat mater dolorosa,
juxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

Under korset dybt nedbøjet
stod med bitter gråd i øjet
Herrens moder ren og skær.

Eja mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Moder, kærlighedens kilde,
o, hvor jeg dog gerne ville
dele smertens kval med dig.

Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

Lad din ild mit hjerte tænde,
lad for Kristus kun det brænde,
så han kendes kan ved mig.

Fac me plagis vulnerari,
cruce hac inebriari,
ob amorem filii.

Lad mig dybt hans sår fornemme,
lad mig alt i verden glemme,
sanse kun hans kors og blod.

Inflammatus et accentus
per te, virgo, sim defensus,
in die judicii.

Og, når afgrundssvælgets luer
mig på dommedagen truer,
tal min sag, o jomfru god.

Fac me cruce custodiri
Morte Christi pramuneri
confoveri gratia.

Lad da korset for mig værne,
og lad Kristi død mig skærme;
nåden vederkvæge mig.

Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur
Paradisi gloria.
Amen.

Når mit støv til hvile stedes
lad min sjæl for evigt glædes
i dit Paradises glans.
Amen.
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DOBRINKA TABAKOVA
Alma redemptoris mater
Kristi hellige moder
Tekst: Maria-antifon

Oversættelse fra Salme- og Bønnebog;

Alma redemptoris mater,
quae pervia caeli
porta manes et stella maris,
succurre cadenti.
Surgere qui curat populo.
Tu quae genuisti, natura mirante,
tuum sanctum genitorem
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore
sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

Kristi hellige moder,
du den åbne port til himlen,
og havets stjerne,
il dit folk til bistand,
som søger trods fald at rejse sig;
du, som engang fødte til naturens undren
din oog hele verdens Skaber;
jomfrukronen ej du misted’
efter Gabriels ”hil dig”
Jomfru underfulde,
se til synderne i nåde.

PÅSKEKONCERT
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CARL NIELSEN

EMIL HARTMANN

Tekst: N.F.S. Grundtvig

Tekst: N.F.S. Grundtvig

Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.

Påskeblomst! Hvad vil du her?

Ej i liflig sommerluft
spired du på blomsterstade,
ej så fik du rosens duft,
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn
sprang du frem i golde egn,
ved dit syn kun den sig fryder,
som har kær, hvad du betyder.
Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.
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Som forårssolen morgenrød

Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger, trindt om land,
lovsynge dødens overmand
i påske-morgenrøde!
Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde.
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JAMES MACMILLAN
Tenebrae Responsories
Mørke-responsorier

I – Tenebrae factae sunt

I – Der faldt mørke

Tekst fra Matthæus-evangeliet,
Markus-evangeliet og Lukas-evangeliet
Tenebrae factae sunt,
dum crucifixissent Jesum Judaei;
et circa horam nonam exclamavit Jesus
voce magna:
Deus meus, ut quid me dereliquisti?
Et inclinato capite emisit spiritum.
Exclamans Jesus voce magna, ait:
Pater, in manus tuas commendo
spiritum meum.

Der faldt mørke over hele jorden,
da jøderne havde korsfæstet Jesus,
og ved den niende time råbte Jesus
med høj røst:
Min Gud, hvorfor har du forladt mig?
Og han bøjede hovedet og opgav ånden.
Og Jesus råbte med høj røst og sagde:
Fader, i dine hænder
betror jeg min ånd.

II – Tradiderunt me

II – De gav mig i hænderne på de onde

Tekst fra Bibelen
Tradiderunt me in manus impiorum,
et inter iniquos proiecerunt me,
et non pepercerunt animae meae:
congregati sunt adversum me fortes:
et sicut gigantes steterunt contra me.
Alieni insurrexerunt adversum me,
et fortes quasierunt animam meam.

De gav mig i hænderne på de onde
og kastede mig ud blandt overtrædere:
de skånede ikke min sjæl.
De mægtige samledes imod mig
og stod som mægtige imod mig.
Fremmede har gjort oprør mod mig,
og de mægtige søgte min sjæl.

III – Jesum tradidit impius

III – Jesus blev forrådt

Tekst fra Bibelen
Jesum tradidit impius
summis principibus sacerdosum
et senioribus populi;
Petrus autem sequebatur eum a longe,
ut videret finem.
Adduxerent autem eum ad Caipham
principem sacerdotum,
ubi scribae et pharisaei convenerant.
PÅSKEKONCERT

Jesus blev forrådt
til ypperstepræsterne
og folkets ældste.
Men på afstand var Peter fulgt efter ham,
for at se, hvad det ville ende med.
De førte ham også
til ypperstepræsten Kajfas,
hvor de skriftkloge og de ældste var samlet.
17
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Join the journey with the Danish National Vocal Ensemble conducted by M
Creed, on their 3rd album of 20th century European choral masterpieces
György Ligeti
1. Lux Aeterna

(1923-2006

(1966) ..

Zwei a cappella-Chör

e

2.

Éjszaka................................

3.

R e gge l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Daniel Åberg, solo bass
Mátraszentimr

ei Dalok

4.

Hár om hordó..................

5.

Igaz szer elem................

6.

Gomb, gomb ..................

7.

Erdöbe, Erdöbe..............

Dr ei Phantasien nach Fried
8.

Hälfte des Lebens..........

9.

Wenn aus der Ferne......

10. Abendphantasie.............
Zoltán Kodály

(1882-196

11. Esti Dal (1938).................

NY CD

12. Este (1904)........................

Christine Nonbo Ander

MED
13. Mátrai képek (1931) ......
DR VOKALENSEMBLET

Catalogue No: 6.220676 UPC: 7 47313 16766 1

LUX AETERNA

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
DR VOKALENSEMBLET
Ligeti,
a student
ofCreed
Kodály, was added to that list. Kodály was one of the most sigDirigent:
Marcus
nificant early figures in the field of ethnomusicology. He also composed prolifically
DRchoirs.
Vokalensemblet
chefdirigent
Marcus
Creed præsenterer
for
All of the Kodályog
works
on this program
were influenced
by folk music
and
the composer’s
development
from skrevet
the world ofaflate
to the
en chart
samling
mesterværker
for kor,
to romanticism
af det
mini-cantata
Mátrai
képek
(Mátra
pictures),
including
a
shimmering
performance
of
20. århundredes vigtigste komponister, Kodály og Ligeti.
Esti Dal (Evening Song), his most beloved choral work.
”An absolutely outstanding disc of wonderful music. Urgently recommended”
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Jakob Soelberg, solo ba

Also available fro
National Vocal En
Recognized as one
leading chamber c
releases on OUR R
received the music
distinguished awar
the Diapason D’or
ECHO Klassik, as
tions for the ICMA,
nominations multip
Award honors and
Award nomination.

Magazine
(USA)
Most of musicFanfare
that Ligeti
composed
for a cappella choir was written in the mid50s 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 onomatopoeic 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-voicedPÅSKEKONCERT
pieces (not micropolyphonic!)” is an example of his late Post-Modernist style.

New

Marcus

6):

............................................... 9:11
(1955)

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

...

s; Malene Nordtorp, solo soprano
(1955)

........................................... 1:19

............................................ 1:22

.......................................... 1:36

........................................... 0:54

drich Hölderlin

........................................... 3:46

............................................ 5:28

........................................... 3:42

67):

.......................................... 3:01

........................................ 4:55

rsen, solo soprano

NY SÆSON MED
DR VOKALENSEMBLET

.......................................... 11:03

aritone

om the Danish
nsemble
e of the world’s
choirs, the Gå
DNVE’s
på opdagelse i DR Vokalensemblets nye sæson og glæd dig til at opleve
Recordings have
c industry’ alle tiders kormusik – fra meditative renæssanceklange over fuldblods
rds including
romantik til kendte danske sange og moderne mesterværker.
de l’année, and
DR Vokalensemblet byder på en række spændende koncertpakker, hvor
well as nomina, 2 Grammy
du har flere store musikalske oplevelser at se frem til i den nye sæson.
ple Danish Music
a Gramophone
Køb billetterne på én gang med rabat – så har du koncerterne
.

i kalenderen.
Læs mere om den nye sæson og koncertpakkerne på drvokalensemblet.dk
PÅSKEKONCERT
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DR’s KONCERTVIRKSOMHED STØTTES AF BLANDT ANDRE
FONDATION CARIS
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

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