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Koncerten i DR Koncerthuset, Studie 2 

sendes direkte i P2 Koncerten 

og kan genhøres i DR LYD

DR Vokalensemblet

Sopran
Anna Miilmann 
Malene Nordtorp
Anna Carina Sundstedt
Hanna Kappelin
Julie Borgwardt-Stampe

Tenor
Adam Riis
Emil Lykke 
Nils Greenhow
Kristoffer Appel

Alt
Hanna-Maria Strand
Rikke Lender
Linnéa Lomholt
Tobias Nilsson 

Bas
Lauritz Jakob Thomsen
Jakob Soelberg
Daniel Åberg
Johan Karlström 
Rasmus Kure Thomsen

Jakob Hultberg
Dirigent

Celine Haastrup
Scenevært (DR Koncerthuset)

Skjern Kirke
Torsdag 11. august 2022 kl. 19.00
Aalborg Kloster
Fredag 12. august 2022 kl. 17.30
DR Koncerthuset, Studie 2
Tirsdag 16. august 2022 kl. 19.30

drvokalensemblet.dk

facebook.com/vokalensembletDR

Instagram/dr_vokalensemblet
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Program

Trad. svensk, 
arr. Gunnar Eriksson (f. 1936)
Nu är kommen den lyckliga tid (1997)

Wilhelm Stenhammar 
(1871-1927)
Tre korviser (1890), tekst: J.P. Jacobsen
• September
• Seraillets have
• Havde jeg en dattersøn, o ja

Hans-Ola Ericsson (f. 1958)
Under linden (1987), 
tekst: Karl-Ivar Hildeman
Solist: Anna Miilmann, sopran

Hugo Alfvén (1872-1960) 
Aftonen (1942), 
tekst: Herman Sätherberg

Karin Rehnqvist (f. 1957) 
När Natten skänker frid (2003), 
tekst: Gunnar Björling
Solist: Rikke Lender, alt

Hugo Alfvén 
Och Jungfrun hon går i ringen (1941), 
svensk sangleg
Uti vår hage (1923), 
folkevise fra Gotland
Tjuv och tjuv det ska du heta (1930), 
svensk sangleg

Ludvig Norman (1831-85)
Jordens oro viker (1878), 
tekst: Johan Olof Wallin

Knut Håkanson (1887-1929) 
Af Four Madrigals, opus 36 (1920’erne)
• Lustwijns Wijsa, 
tekst: Samuel Columbus

Einojuhani Rautavaara 
(1928-2016) 
Sommarnatten (1975), 
tekst: Ernst Victor Knape
Solister: Anna Miilmann, Malene 
Nordtorp, sopran; Nils Greenhow, tenor

Niels W. Gade (1817-90)
Morgensang af Elverskud (1854), 
tekst: B.S. Ingemann

Svend S. Schultz (1913-98) 
Udsyn mod aften (1940), 
tekst: Harald H. Lund
Midsommersang (1947), 
tekst: Leo Estvad
Yndigt dufter Danmark (1970), 
tekst: Ulf Hoffmann

FÆLLESSANG (se tekst på s. 6)
Waldemar Åhlén (1894-1982) 
Det dufter lysegrønt af græs (1933), 
tekst: Carl David af Wirsén/
Johannes Johansen

        ca. 55 min uden pause
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Sensommer – den særlige tid, hvor 
det føles, som om årstiderne tillader 
sig en pause og slapper af et øjeblik. 
Frugt og bær modner stille og roligt 
på buske og træer, majs tørrer gyldne 
på markerne, himlen er stadig blå og 
havet glitrer azurblåt, men nu er der 
en kølighed i luften tidlig morgen 
og sen aften, bladene begynder 
at skifte farve, månen hænger lavt 
og stor, og Venus skinner klart på 
aftenhimlen. Ved dagens koncert 
med DR Vokalensemblet markerer vi 
sensommeren på en rejse gennem 
nogle af de mest elskede nordiske 
korværker til varme sommerdage 
og lange sommernætter – musik fra 
Danmark, Sverige og Finland.

Men sensommeren er også tiden 
med den stille spænding ved nye 
begyndelser – i skolen, på universitetet, 
på arbejdet – når vi vender friske 
tilbage fra sommerferie for at møde 
nye udfordringer, nye horisonter og 
nye opgaver. På samme måde ser vi 

i DR Vokalensemblet med spænding 
frem til vores nye koncertsæson med 
musikalske rejser til forskellige dele af 
kloden, til forskellige tider og steder, 
til fantasiens, myternes og magiens 
verden – og endda ud i det ydre rum. 

Men lad os indtil videre nyde vores 
sommersange, mens vi kan. 

God fornøjelse!

Michael Emery
Kunstnerisk leder for
DR Vokalensemblet

Kære publikum
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Jakob Hultberg
& DR Vokalensemblet

Svenske Jakob Hultberg (f. 1978) har 
studeret i Göteborg og København med 
dirigentdebut i 2010. Han er en alsidig 
dirigent, der er aktiv inden for alle om-
råder af dirigentfaget: opera, ballet, 
symfonisk musik og kormusik, både 
med ensembler, orkestre og operahuse i 
Skandinavien og Europa. 

Jakob har arbejdet meget med sangere 
og har tidligere været fast tilknyttet 
Malmö Operaen, hvor han bl.a. har 
dirigeret La Traviata og West Side Story. 
Han har også være gæstedirigent på 
bl.a. Det Kgl. Teater, Copenhagen Opera 
Festival og Den Jyske Opera. Senest 
har han dirigeret urpremieren på Signe 
Lykkes prisbelønnede opera Nordkraft 
og Verdis Aida på Den Jyske Operas 
Danmarksturné i 2021.  

Fra 2014 til 2018 var han kunstnerisk 
leder og chefdirigent for kammerkoret 
Camerata, som han bl.a. har dirigeret 
i Bachs Matthæuspassion, Mozarts 
Requiem og den årligt tilbagevendende 
juletradition med Händels Messias. 

Jakob har tidligere arbejdet med 
sangerne i DR Vokalensemblet, men 
sommerkoncertene er hans første 
offentlige optræden med ensemblet. 

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 renæs-
sancemusik over barok og romantik 
til danske sange og helt nyskrevne 
værker. Både store danske og europæ-
iske komponister har skrevet musik 
specielt til DR Vokalensemblet, som er 
internationalt anerkendt for sin rene, 
nordiske klang. Flere af korets udgi-
velser har modtaget internationale
priser og udmærkelser, bl.a. to ameri-
kanske Grammy-nomineringer.

DR Vokalensemblets seneste album
er Lux Aeterna med værker af Ligeti
og Kodaly, der er blevet modtaget
med begejstring af anmeldere i ind- og
udland. “An absolutely outstanding 
disc of wonderful music. Urgently 
recommended”, skrev amerikanske 
Fanfare Magazine.

FOTO: MATHIAS BOJESEN FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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Det dufter lysegrønt af græs
Melodi: Waldemar Åhlén
Tekst: Carl David af Wirsén, 
oversat af Johannes Johansen

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften.
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

Fællessang
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Gå på opdagelse i DR Vokalensemblets nye sæson og glæd dig til at opleve  
alle tiders kormusik – fra meditative renæssanceklange over fuldblods  

romantik til kendte danske sange og moderne mesterværker. 
DR Vokalensemblet byder på en række spændende koncertpakker, hvor  

du har 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.

Læs mere om den nye sæson og koncertpakkerne på drvokalensemblet.dk

   
NY SÆSON MED  

DR VOKALENSEMBLET
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Chef for DR Koncerthuset, Den Levende Musik og P2 — Kim Bohr

Kunstnerisk leder for DR Vokalensemblet & producent — Michael Emery

Produktionsleder — Cecilie Honoré

Lydproducer — Michael Emery

Musiktekniker — Ossian Ryner

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

Foto — Per Morten Abrahamsen, Niels Rinder 

Tryk — DR Tryk drkoncerthuset.dk

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


