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Program

Sergej Rakhmaninov (1873-1943)
Vesper, opus 37 (1915)

I   Kom, lad os prise (Priidite, poklonimsia)
  Solister: Rasmus Gravers Nielsen, tenor; Johan Karlström, bas
II   Pris Herren, min sjæl (Blagosloví, dushe moya, Ghóspoda)
     Solist: Kristine Gether, alt
III  Salig den mand (Blazhén muzh)
IV  Glædebringende lys (Svéte tíhiy)
  Solist: Rasmus Gravers Nielsen, tenor
V  Nu lader du din tjener gå bort (Nyne otpushcháyeshï)
  Solist: Rasmus Gravers Nielsen, tenor
VI  Jomfru, Gudsmoder, glæd dig (Bogoróditse Dévo, raduysya)
VII  De seks salmer (Shestopsálmiye)
VIII  Pris Herrens navn (Khvalite ímia Ghospódne)
IX  Velsignet være du, Herre (Blagoslovén yesí, Ghóspodi)
  Solist: Rasmus Gravers Nielsen, tenor
X  At have erfaret Kristi opstandelse (Voskreséniye Khristovo vídevshe)
XI  Min sjæl ophøjer Herren (Velichit dushá moyá Ghóspoda)
XII  Den store doxologi (Slavoslóviye velíkoye)
XIII  Hymnen Frelsens dag (Tropár ’Dnes spaséniye’)
XIV  Hymnen Du er opstanden (Tropár ’Voskrés iz gróba’)
XV  Til dig, sejrrige leder (Vzbránnoy voyevóde)

  ca. 1 time og 20 min. uden pause
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Kære publikum

Der er sket meget – både i og uden 
for musikkens verden – siden DR i 
1932 fik sit eget, symfoniske kor. Men 
DR Koncertkorets vigtigste opgave er 
præcis den samme i dag, som den var 
dengang; nemlig at give alle mulighed 
for at opleve suset af de største værker 
for kor og orkester på højest mulige 
kunstneriske niveau – både live, på 
radio og tv, og i dag selvfølgelig også 
digitalt.

Det var både modigt og fremsynet 
at insistere på, at en stor flok 
professionelle sangere skulle knyttes 
fast til Statsradiofonien – sammen 
med orkestret, som havde været med 

fra begyndelsen i 1925. Men DR’s 
grundlægger Emil Holm holdt fast i sin 
vision om ”Det bedste, kun det bedste”. 
Det kan vi være glade for i dag.

Det kræver sin sanger at løfte de store 
mesterværker i det klassiske repertoire. 
Og det kræver rigtig mange gode 
sangere at opnå de store øjeblikke, hvor 
taget løfter sig, og hele rummet vibrerer 
af velklang. Det er afgørende, at vi i DR 
har et professionelt, symfonisk kor på 
et niveau, der gør det muligt for os at 
tage livtag med de allerstørste og mest 
visionære klassiske og moderne værker 
– til glæde for både publikum, lyttere 
og seere.

Velkommen til DR Koncertkorets 90-års jubilæumskoncert.

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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Vi har valgt at fejre DR Koncertkorets 
90-års jubilæum med to koncerter, hvor 
koret kan opleves i sin egen ret – og i to 
af vores smukkeste danske kirkerum. En 
sjælden mulighed for at opleve korets 
klang uden anden ledsagelse end 
den særlige kirke-akustik, der er den 
helt rigtige ramme om aftenens værk, 
Rakhmaninovs Vesper.

I resten af koncertsæsonen er det 
DR Koncerthuset, der er hjemmebane 
for DR Koncertkorets mange koncerter 
og medieproduktioner sammen med 
DR Symfoniorkestret. Og ud over 
de mange tusind, der hver sæson 
oplever korets klassiske koncerter i 
Koncertsalen, er lyden og synet af 
DR Koncertkoret i de senere år nået 
ud til et enormt publikum med et helt 
andet repertoire. 

I alt har næsten 400 millioner set 
DR Koncerthusets soundtrack-
koncerter med musik fra bl.a. film, serier 
og computerspil – og dermed er 
DR Koncertkoret et af de mest alsidige, 
symfoniske kor, der findes. Tænk at 
have et kor, der den ene uge synger 
Wagner-opera, den næste uge synger 
kirkekoncert, den tredje uge opfører 
Mahlers Opstandelssymfoni og den 
fjerde lægger stemmer til soundtracks 
fra rumfilm eller fantasy-spil!

Som sagt er der sket rigtig meget, siden 
DR Koncertkoret første gang sang for 
radiolytterne i 1932. Det kor, vi har i 
dag, er stadig førende inden for det 

klassiske repertoire. Men sangernes 
niveau og deres alsidighed opfylder alle 
drømme om, hvad man kan forvente 
af et professionelt kor i et moderne 
mediehus – til glæde for endnu flere, 
end hvad salig Emil Holm kunne 
forestille sig dengang.

Tak til DR Koncertkoret for 90 år fulde 
af store, musikalske øjeblikke. Jeg 
ønsker jer varmt tillykke med jubilæet.

Kim Bohr 
Chef for DR Koncerthuset, 
Den levende musik og P2

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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Monsterkoret 
DR Koncertkoret debuterede 
med en dødsmesse! Det 
foregik 1. april 1932, hvor DR 
havde stablet en opførelse af 
Verdis gevaldige Requiem på 
benene, dirigeret af italieneren 
Egisto Tango. Et stort kor var 
påkrævet, og man samlede 
for første gang et radiokor af 
professionelle danske sangere. 
Pressen rapporterede på for-
hånd, at DR havde skabt ”et 
monsterkor”! Men hvad der 
kunne være blevet en rodet 
debut blev i stedet ”en mester-
opvisning, der klang enestå-
ende skønt”, som en anmelder 
skrev. Vittighedstegningen 
blev bragt i Politiken inden 
koncerten.

DR Koncertkoret i 90 år
Tekst: Jens Cornelius

Fritz Busch, 1934
På få år opnåede DR Koncert-
koret et forbløffende niveau. 
DR Symfoniorkestrets tyske 
gæstedirigent Fritz Busch var 
begejstret for mulighederne 
ved at have et stort kor til-
knyttet orkestret, og da han 
i 1934 opførte Beethovens 
9. Symfoni (med den store 
korfinale ”Ode til glæden”), 

bad han korsangerne om at 
lære musikken udenad, så de 
kunne optræde uden noder. 
Det lykkedes – og Fritz Busch 
udtalte efter koncerten, at 
DR Koncertkoret var ”verdens 
bedste kor.” Billedet er taget 
i Odd Fellow Palæet ved en 
af prøverne, for korsangere er 
klædt i hverdagstøj – og står 
uden noder!

Barokkoncert i Vor Frue Kirke 
Et enestående fotografi fra 
anden halvdel af 1930’erne. 
Det er taget ved en barok-
koncert i Københavns Domkirke, 
og det har formodentlig været 
et barokværk af Bach eller 
Händel, der var på programmet. 
Dirigenten er den unge barok-
ekspert Mogens Wöldike, og 
blandt solisterne ser man 
tenoren Aksel Schiøtz. Efter 
datidens norm er det en 
meget stilbevidst opførelse. 
Der medvirker f.eks. et cembalo 
i orkestret, formodentlig spil-
let af cembalisten Liselotte 
Selbiger, der var flygtet fra 

nazisterne til Danmark. 
Under ledelse af Wöldike 
gjorde DR Koncertkoret et 
stort arbejde for at udbrede 
den gamle barokmusik til 
danske lyttere.

FOTO: DR ARKIV
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Odd Fellow Palæet
DR Koncertkoret i flotteste stil 
og med damerne i håndsyede 
kjoler, fotograferet ved en 
koncert i Odd Fellow Palæet 
ca. 1940, muligvis ved en 
opførelse af Carl Nielsens 
Hymnus Amoris. Da 2. 
Verdenskrig var forbi i 1945, 
kunne koret omsider flytte ind 
i det nybyggede Radiohus, og 
en ny æra begyndte. I 1949 
blev komponisten og dirigent-
en Svend S. Schultz knyttet til 
koret som syngemester, dvs. 
både den daglige dirigent og 
med ansvar for at indstudere 
koret til store koncerter med 
DR Symfoniorkestret. Svend S. 
Schultz var syngemester helt 
indtil 1983 og fik afgørende 
betydning for DR Koncertkorets 
virke.

hed den lille version 
Radiokammerkoret. 
Tidligere kaldte man det 
Madrigalkoret (med speciale 
i tidlig musik). I dag har man 
DR Vokalensemblet med 18 
fuldtidsansatte sangere, som 
indgår i DR Koncertkoret, 
hvor de 56 øvrige sangere er 
deltidsansat.

DR Koncertkoret 1969
Det oser af 1960’erne på dette 
foto af DR Koncertkoret, taget 
i Radiohuset 1969. Det store 
Koncertkor har gennem årene 
været brugt i flere undergrup-
peringer til opgaver, hvor man 
af musikalske grunde fore-
trækker et lille kor fremfor 
et stort. På dette tidspunkt 

Stefan Parkman
Fra 1989 til 2002 var den 
svenske dirigent Stefan 
Parkman chefdirigent, og 
i hans periode gik DR’s 
ensembler ind i en ny fase 
med turnéer til udlandet og 
indspilninger for internationale 
pladeselskaber som Chandos 
og Decca. DR Koncertkoret 
har siden indspillet mange 
fremragende albums, bl.a. 
alle Brahms’ værker for kor 
og orkester og musik af Carl 
Nielsen, Grieg, Gade og Percy 
Grainger. Korets seneste 
album udkom i 2021 med 
Dallapiccolas korværker og 
operaen Il prigioniero, hvor 
koret spiller en vigtig rolle. 

“The Danish National Concert 
Choir sound tremendous. 
It’s an outstanding, essential 
album, every second of 
it”, skrev verdens førende 
musiktidsskrift, Gramophone.
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DR Koncertkoret, der består af 74 pro-
fessionelle sangere, kan i år fejre 90-års 
jubilæum som DR’s symfoniske kor. 
Koret kommer på scenen, når publikum 
skal opleve den store, brede korklang 
indenfor alle genrer og epoker af den 
symfoniske musik.

Gennem årene har DR Koncertkoret
markeret sig internationalt i en række
sammenhænge. Koret har været med 
på flere af DR Symfoniorkestrets store 
udlandsturnéer, de har medvirket på en 
række markante indspilninger af både 
klassisk og ny musik, og senest er de 
også gået viralt og nærmest blevet 
’kult’ på YouTube med optagelser fra 
DR Symfoniorkestrets populære 
koncerter med filmmusik.

DR Koncertkorets seneste albumudgi-
velse blev valgt som Editor’s Choice i 
musiktidsskriftet Gramophone, som bl.a. 
skrev ”The choir sounds tremendous… 
the works are ravishingly sung”.

Poul Emborg tiltræder fra dette efterår 
som ny ’syngemester’ for DR Koncert-
koret. 

Ved denne jubilæumskoncert afslutter 
den belgiske dirigent Bart Van Reyn sit 
arbejde som dirigent for DR’s største 
kor, DR Koncertkoret. Som ’synge-
mester’ (som det officielt hedder) siden 
2016 har han ikke bare dirigeret koret, 
men også indstuderet det til koncerter 
med DR Symfoniorkestret. 

Bart Van Reyn har siden 2019 været 
chefdirigent for Det Flamske Radiokor i 
Belgien, med hvem han i år har udgivet 
en fremragende indspilning af Carl 
Philipp Emanuel Bachs Himmelfarts-
oratorium. Som gæstedirigent har han 
arbejdet med mange af Europas førende 
kor, bl.a. BBC Singers, Berlins Radiokor 
og Collegium Vocale fra Gent. 

Desuden har han selv stiftet flere en-
sembler: Det belgiske kor Octopus og 
kammerorkestret Le Concert d’Anvers, 
der opfører musik fra barokken og klas-
sikken efter historisk opførelsespraksis, 
og operakollektivet The Ministry of 
Operatic Affairs, der specialiserer sig i 
operaer fra 1700-tallet.

DR Koncertkoret 
& Bart Van Reyn

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL FOTO: MARCO BORGGREVE
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ME: Hvad er de største udfordringer i 
Rakhmaninovs Vesper – for dig som 
dirigent og for sangerne?

Det er fjerde gang, jeg dirigerer værket, 
og hver gang kommer jeg dybere og 
dybere ind i det. Første gang var jeg 
forundret: Vi tror, vi kender Rakhmaninov 
fra klaverkoncerterne og symfonierne, 
men sådan er hans Vesper ikke – musik-
ken er meget enklere, så jeg vidste 
virkelig ikke, hvordan jeg skulle gribe 
det an. Men jo mere jeg har arbejdet med 
det, jo mere er det gået op for mig, at 
stykket er en slags spirituel rejse indad.

Teksterne er på kirkeslavisk, som vi 
europæere jo ikke umiddelbart forstår. 
Så som lytter tror jeg, at man bare skal 
lade sig flyde med – det bliver simpelt-
hen et spirituelt lydbillede med en rus-
sisk farve. Læg dertil de mange genta-
gelser af fraser og omkvæd, som giver 
følelsen af et mantra; man mister nogle 
gange al sans for taktart. Det skaber en 
kraftfuld spirituel og meditativ atmo-
sfære – den slags musikalsk oplevelse, 
som alle reagerer meget stærkt på i 
disse dage, så jeg er ikke overrasket 
over, at stykket er så populært.

Med hensyn til koret, så er det udfor-
drende for alle stemmegrupperne: Alle 
grupper har undervejs den ledende 
rolle på et tidspunkt – det er en ikke 
soprandomineret tekstur, som det ofte 
er tilfældet med a cappella-musik. Der 
er flotte, udtryksfulde solopartier, men 
også de dybe basstemmer, som giver 
en helt særlig klang. 

At fremføre Vesper kræver også en mas-
se vokal udholdenhed. Når jeg tidligere 
har opført det med små kammerkor, 
har jeg virkelig følt dem lide – altså 
helt fysisk gispe efter vejret! Så det er 
noget helt andet med DR Koncertkoret 
– selvfølgelig kræver det stadig en stor 
indsats fra sangerne, men med et kor 
på 74 sangere er det trods alt en lidt 
mindre overmenneskelig opgave.

ME: Hvilke projekter vil du huske med 
særlig glæde fra din tid som korsynge-
mester for DR Koncertkoret?

Der har været mange højdepunkter! Det 
er anden gang, vi opfører Rakhmaninov, 
og det er altid en uforglemmelig ople-
velse. Jeg elskede Duruflés Requiem, 
som vi opførte i 2017 – og af de store 
symfoniske koncerter, vi har lavet med 
DR Symfoniorkestret, har jeg især sat 
pris på Mahler-symfonierne. Mahlers 8. 
var fantastisk, og selvfølgelig Mahlers 
2., som vi opførte lige efter corona-
nedlukningen. Sangerne skulle stå med 
så stort mellemrum, at de var spredt 
ud over hele balkonen i Koncertsalen. 
Jeg var virkelig bekymret for, om det 
overhovedet ville være muligt, når 
de stod så langt fra hinanden, men 
de gjorde det fantastisk og lyden var 
magisk; en uforglemmelig begivenhed!

Så jeg tager gode minder med fra min 
tid med DR Koncertkoret. Det er et 
fantastisk ensemble af kvalitetsstemmer, 
og jeg er så glad for at forlade koret i så 
god form og i så sikre hænder, som hos 
Poul Emborg, der nu tager over.

Interview med Bart Van Reyn 
– i samtale med Michael Emery, 
kunstnerisk leder for DR Koncertkoret
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Skal kirkemusik høres i en kirke? Eller 
kan den også fungere i en koncertsal? 
Rakhmaninovs storslåede korværk er en 
slags musikgudstjeneste i koncertsalen, 
der sætter sig lige præcis mellem to 
stole – og gør det på smukkest mulige 
måde.

Rakhmaninov skrev det store værk i 
1915, blot et par år før den russiske 
revolution brød ud. Han støttede be-
stemt ikke revolutionen, og som velha-
vende mand med privat ejendom måtte 
han forlade Rusland i 1917 med sin 
familie. Han vendte aldrig tilbage igen. 
Og det virker som om, at Rakhmaninov 
i sin Vesper forsøger at indkapsle den 
gamle russiske verden i en tilstand af 
evighed.

Grundlaget for værket er den russisk-
ortodokse kirkemusik, som er temmelig 
anderledes end den lutheranske, vi 
kender herhjemme. I den russisk-
ortodokse kirke synger menigheden 
ikke strofiske salmer efter en salmebog. 
I stedet har man enstemmige melodier, 
’znamenny’, der synges af præsterne og 
kirkekoret. Lidt som den gregorianske 
sang i den katolske kirke.

Et andet begreb, der er centralt for 
værket, er selve titlen Vesper. I både 
den russisk-ortodokse og den katolske 
kirke er vesper en aftengudstjeneste, 
der afholdes før en helligdag. Som titel 
på Rakhmaninovs værk er Vesper dog 
en fejloversættelse, for det er faktisk 
ikke, hvad Rakhmaninov selv kaldte 

det. I Danmark og i mange andre lande 
er der dog en konvention om at kalde 
værket for Vesper, og det gør vi også 
for nemheds skyld her.

Et bedre ord ville være ’Vigilie’ (dvs. 
’Vågenatstjeneste’), fordi Rakhmaninovs 
korværk anvender tekster og melodier 
fra tre typer nattegudstjenester, der 
følger efter hinanden: Vesper (kl. 18), 
Matutin (kl. 03) og Prim (kl. 06). Altså 
et forløb, der varer hele natten fra sol-
nedgang til helligdagens begyndelse 
ved solopgang. Musikalsk bevæger 
man sig derfor fra mørket mod lyset 
på samme måde som kirkegængerne i 
kirken.

Værket er skrevet for a cappella-kor, 
altså uden instrumentledsagelse, og det 
er helt i pagt med den gamle ortodokse 
tradition, der ikke tillader brugen af 
musikinstrumenter i kirken. 

10 af værkets 15 satser bruger gamle 
liturgiske melodier fra vågenats-
tjenesten. De fem resterende satser 
(nr. 1, 3, 6, 10 og 11) er til melodier, 
Rakhmaninov selv komponerede i sam-
me stil. Han forberedte sig på arbejdet 
ved at få undervisning af kirkemusik-
eksperten Stepan Smolenskij, som 
også fik værket tilegnet. Musikken blev 
derefter komponeret på bare 14 dage 
– Rakhmaninov var i sandhed grebet af 
inspirationen!

*

Sergej Rakhmaninov:
Vesper
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Et russisk kirkekor har en karakteristisk 
klangfylde, som Rakhmaninov dyrker 
i sit store værk. Han opnår en enorm 
klanglig bredde ved at underdele 
koret i seks-, syv- eller ottestemmig 
sang. I 7. sats når han et øjeblik op på 
11-stemmig sang! Modsat er der også 
indlagt soloer for alt og tenor undervejs 
(soloerne kan evt. synges af to eller tre 
sangere). 

I bunden af klangbilledet lægger 
Rakhmaninov ekstremt dybe bastoner, 
som man kender det fra ortodokse 
kirkekor, hvor man har en eller flere 
såkaldte ’oktavister’ til opgaven. Det er 
bassangere, der kan synge helt ned til 
det dybe C – eller endnu dybere.

De første seks dele af værket bruger 
lovsangstekster fra selve vesperguds-
tjenesten, udsat med stor variation: 
Efter korets indledning ”Kom lad os 
prise Gud” er der i 2. sats en himmelsk 
solo for alt (eller evt. flere alter), 
der pakkes ind i gylden velklang af 
Rakhmaninov. I 3. sats synger en lille 
gruppe mellemstemmer vekselsang 
med det fulde kor, der svarer med 
”Halleluja”, og 4. sats har en tenorsolo. 

5. sats er til den tekst, der i den 
katolske kirke hedder Nunc dimittis. 
En afskedssalme, som Rakhmaninov 
ønskede sunget ved sin egen begra-
velse. Satsen ender med en trinvis ned-
gang i den dybeste basstemme helt 
ned til B’et under det dybe C. Aften-
mørket er nu blevet til sort nat.

De næste dele er nogle af værkets mest 
overdådige, f.eks. 7. sats, der kulminerer 
i en ellevestemmig samklang. I den 
ekstatiske 8. sats hører man måske 
allertydeligst, hvordan Rakhmaninov 
behandler koret som et symfoniorkester 
med mange lagdelinger og farverige 
klangvirkninger. 

Flere af de efterfølgende afsnit er 
opstandelseshymner, ikke fordi det er 
påskemusik, men fordi de fortæller om 
lysets sejr over mørket. Den vekselsang, 
man hører i den vigtige 9. sats med 
opstandelsesfortællingen, betød så 
meget for Rakhmaninov, at han an-
vendte den i sit sidste orkesterværk, de 
Symfoniske Danse fra 1940.

11. sats bruger den tekst, der er kendt 
som Magnificat i den katolske kirke, 
også kaldet Marias lovsang, Min sjæl 
ophøjer Herren. 12. sats svarer til den 
katolske Gloria in excelsis (Ære være 
Gud i det høje) og er værkets længste 
sats. 

I sidste fase mod solopgangen synges 
derefter to korte opstandelseshymner 
og som afslutning en jublende tak-
sigelse til Jomfru Maria.

*

I slutningen af 1800-tallet var den 
russiske musik præget af en nationali-
stisk skole, der ønskede at give klassisk 
musik et russisk præg. Den retning 
fik ekstra vind i sejlene, da den orto-
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dokse kirke begyndte at tillade, at 
der blev komponeret ny kirkemusik 
som supplement til den gamle. 
Tjajkovskij satte derfor musik til den 
ortodokse kirkes højmesse, Johannes 
Chrysostomus Liturgien, og lavede 
også en Vesper for kor i 1882. 

I 1910 skrev Rakhmaninov en 
Johannes Chrysostomus Liturgi, men 
den faldt bestemt ikke i god jord. Man 
mente, at Rakhmaninov gik alt for langt, 
når han forvandlede kirkens traditioner 
til koncertmusik. Fem år senere blev 
hans Vesper uropført i Moskva ved en 
koncert – og ikke som del af en guds-
tjeneste. Overskuddet gik til tsarens 
hær, der var hårdt presset både udefra 
og indefra, og i modsætning til kritikken 
af Johannes Chrysostomus Liturgi var 
succesen denne gang enorm. Publikum 
brød ud i stormende bifald, selv om 
det ikke var tilladt at klappe ad kirkelig 
musik. 

Efter revolutionen i 1917 blev kirke og 
stat adskilt i Sovjetunionen, og gradvist 
blev religion helt forbudt. I 1922 var det 
ikke længere tilladt at udgive noderne 
til Rakhmaninovs Vesper i Sovjet-
unionen. 

En opblødning begyndte i 1960’erne, 
hvor den første indspilning af 
Rakhmaninovs Vesper blev lavet i 
Sovjetunionen, og efter Sovjetunionens 
opløsning i 1991 fik kirkemusikken sin 
plads tilbage i Rusland. 

I dag, hvor Rusland er i en voldsom krise 
og udstødt af verdenssamfundet, er 
den ortodokse kirke i høj grad med til at 
definere det store lands nationalistiske 
kultur. Det er dog heldigvis lykkedes 
at holde russisk musik ude af de inter-
nationale restriktioner. Rakhmaninovs 
Vesper kan nydes til hver en tid og i alle 
lande som et sublimt musikværk.

Jens Cornelius
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Værket synges på kirkeslavisk; dansk oversættelse (fra engelsk): Magna Blanke

I –  Kom, lad os prise
(Priidite, poklonimsia)
 
Kom, lad os prise Gud, vor konge,
kom, lad os tilbede og knæle for Kristus,
vor konge og Gud.
Kom, lad os tilbede og knæle for den sande Kristus,
vor konge og vor Gud.
Kom, lad os tilbede og knæle for Ham.
 

II – Pris Herren, min sjæl
(Blagosloví, dushe moya, Ghóspoda)
 
Pris Herren, min sjæl,
velsignet være du, Herre.
Herre, min Gud, du er stor;
velsignet være du, Herre.
Du er klædt i højhed og pragt.
Velsignet være du, Herre.
Vandet står op over bjergene.
Underfulde er dine gerninger, Herre.
Vandet løb bort mellem bakkerne.
Underfulde er dine gerninger, Herre,
du har skabt dem alle med visdom.
Ære være dig, Herre; du har skabt alle ting.
 

Tekst
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III – Salig den mand
(Blazhén muzh)
 
Salig den mand, som ikke
går efter gudløses råd.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Thi Herren kender retfærdiges vej,
men gudløses vej brydes af. Halleluja . . .
Tjener Herren i frygt,
fryd jer med bæven. Halleluja . . .
Salig hver den, der lider på ham!
Rejs dig, Herre! Frels mig, min Gud! Halleluja . . .
Hos Herren er frelsen;
din velsignelse over dit folk!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed. Amen.
Halleluja, halleluja, halleluja, ære være dig, Gud.
Halleluja, halleluja, halleluja, ære være dig, Gud.
Halleluja, halleluja, halleluja,ære være dig, Gud.
 

IV – Glædebringende lys
(Svéte tíhiy)
 
Glædebringende lys fra den udødeliges strålekrans,
hellige, velsignede, himmelske Fader –
Jesus Kristus!
Nu er det solnedgangangstid,
betragt aftenens lys;
vi priser dig Fader, Søn og Helligånd – Gud.
Du er altid al lovsang værd, i hymner
sunget af ærbødige stemmer.
Du Guds Søn, du giver os livet,
derfor ærer den hele verden dig.
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V – Nu lader du din tjener gå bort
(Nyne otpushcháyeshï)
 
Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred
efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse,
som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger
og en herlighed for dit folk Israel.
 

VI – Jomfru, Gudsmoder, glæd dig
(Bogoróditse Dévo, raduysya)
 
Glæd dig, jomfru,Gudsmoder
Maria, Herren er med dig, du benådede.
Velsignet er du blandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt,
for du har født vore sjæles Frelser.
 

VII – De seks salmer
(Shestopsálmiye)
 
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
Herre, åbn mine læber,
så min mund kan forkynde din pris.
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VIII – Pris Herrens navn 
(Khvalite ímia Ghospódne)
 
Pris Herrens navn. Halleluja.
Pris Herren, I hans tjenere. Halleluja, halleluja.
Lovet være Herren fra Zion,
han som bor i Jerusalem. Halleluja.
Tak Herren, for han er god.
Halleluja. Halleluja.
Hans trofasthed varer til evig tid. Halleluja.
Tak himlens Gud.
Halleluja. Halleluja.
Hans trofasthed varer til evig tid. Halleluja.

 
IX – Velsignet være du, Herre
(Blagoslovén yesí, Ghóspodi)
 
Velsignet være du, Herre; lær mig dine lovbud.

Englenes hærskare fyldtes af ærefrygt,
da de så dig blandt de døde.
Da du, Frelser, tilintetgjorde dødens magt,
oprejste du Adam
og reddede menneskene fra Helvede.

Velsignet være du, Herre; lær mig dine lovbud.

”Hvorfor, I kvindelige disciple,
blander I myrra med jeres medlidenhedstårer?”
sagde den strålende engel i graven
til dem, der kom med myrra.
”Se graven og forstå:
Frelseren er opstået fra de døde.”

Velsignet være du, Herre; lær mig dine lovbud.
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Tidligt om morgenen kom de sorgfulde til graven;
en engel kom til dem og sagde:
”Sorgens tid er ovre. Græd ikke,
men forkynd opstandelsen for disciplene.”

Velsignet være du, Herre; lær mig dine lovbud.

De, der kom med myrra,
nærmede sig graven opfyldt af sorg;
men englen sagde til dem:
”Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde?
Han er Gud. Han er opstået fra de døde.”

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.

Vi tilbeder Faderen og hans Søn og Helligånden:
Den hellige treenighed, på samme tid tre og én.
Vi råber med Serafim:
”Hellig, hellig, hellig er du, Herre.”

Nu og altid og i al evighed. Amen.

Jomfru, du gav liv til den livgivende,
og du friede Adam fra hans synder.
Du skænkede Eva glæde for sorg.
Den Guds-mand, som fødtes af dig,
har givet livet tilbage til dem,
som havde mistet det.

Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ære være dig, Gud!
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ære være dig, Gud!
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ære være dig, Gud!
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X – Efter at have erfaret Kristi opstandelse
(Voskreséniye Khristovo vídevshe)
 
Efter at have erfaret Kristi opstandelse
vil vi prise den hellige Herre Jesus,
det eneste syndefrie menneske.
Vi ærer dit kors, Kristus,
og vi besynger og ærer din hellige opstandelse,
for du er vor Gud, vi kender ingen anden end dig,
vi påkalder dit navn.
Kom, alle troende,
lad os ære Kristi hellige opstandelse.

For se, ved korset
er glæde kommet til al verden.
Lad os altid velsigne Herren,
lad os prise hans opstandelse,
for ved at lide på korset
har han sejret over døden med død.
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XI – Min sjæl ophøjer Herren
(Velichit dushá moyá Ghóspoda)
 
Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!

Omkvæd: Du er mere ærefuld end keruben
og uden sammenligning mere strålende end serafen;
du fødte uden besmittelse Gud, Ordet;
du sande Gudsmoder, vi lovpriser dig.

Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig.

Thi den mægtige har gjort store ting imod mig.
Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed
mod dem, der frygter ham,
varer i slægt efter slægt.

Han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort.

Han har taget sig af sin tjener Israel
og husker på sin barmhjertighed
– som han tilsagde vore fædre –
mod Abraham og hans slægt til evig tid.
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XII – Den store doksologi 
(Slavoslóviye velíkoye)
 
Ære være Gud i det høje,
og fred på jorden
for mennesker med god vilje.
Vi lover dig, vi velsigner dig.
Vi tilbeder dig, vi lovpriser dig.
Vi takker dig
for din store herlighed.
Herre vor Gud, himmelske konge,
Gud, almægtige Fader.
Herre, du enbårne Søn
Jesus Kristus og Helligånden.
Herre, vor Gud, Guds Lam,
Faderens Søn.
Du, som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Du, som borttager verdens synder,
tag imod vor bøn.
Du, som sidder ved Faderens højre,
forbarm dig over os.
Thi du alene er hellig,
du alene er Herre,
du alene den højeste,
Jesus Kristus,
med Helligånden
i Gud Faders herlighed. Amen.
Hver dag vil jeg prise dig,
jeg vil lovprise dit navn for evigt og altid.
Bevar os nådig, Herre, denne dag uden synd.
Velsignet være du, Herre, vore fædres Gud,
dit navn være evigt æret og priset. Amen.
Lad din godhed komme over os, Herre,
for vi venter på dig.
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Velsignet være du, Herre, lær mig dine lovbud.
Velsignet være du, Herre, lær mig dine lovbud.
Velsignet være du, Herre, lær mig dine lovbud.
Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt.
Jeg siger: Herre, vær mig nådig, helbred mig,
for jeg har syndet mod dig.

Herre, jeg flyr til dig,
lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud.
Hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lyset.
Stå fast ved din barmhjertighed
mod dem, som kender dig.
Hellige Gud, hellige almægtige,
hellige udødelige, forbarm dig over os.
Hellige Gud, hellige almægtige,
hellige udødelige, forbarm dig over os.
Hellige Gud, hellige almægtige,
hellige udødelige, forbarm dig over os.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed. Amen.
Hellige Gud, hellige almægtige,
hellige udødelige, forbarm dig over os.
 

XIII – Hymnen ’Frelsens dag’
(Tropár ’Dnes spaséniye’)
 
I dag er frelsen kommet til verden.
Lad os prise ham, som stod op fra de døde,
han som skabte vort liv.
Han tilintetgjorde døden med død.
Han skænkede os sejr og sin store barmhjertighed.
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XIV – Hymnen ’Du er opstanden’
(Tropár ’Voskrés iz gróba’)
 
Du stod op af graven og sprængte Helvedes lænker.
Herre, du tilintetgjorde dødens dom,
og friede menneskene fra fjendens snarer.
Du viste dig for dine apostle
og sendte dem ud for at forkynde om dig.
Ved dem sikrede du freden for verden,
du, som er rig på barmhjertighed.
 

XV – Til dig, sejrrige leder
(Vzbránnoy voyevóde)
 
Til dig, sejrrige leder for vindende hære,
kommer vi, dine tjenere, udfriet fra det onde,
med takkesange.
Gudsmoder, du ejer uovervindelig styrke,
fri os fra alt ondt; vi råber til dig:
”Glæd dig, du rene brud!”
 

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, strøm-

ninger 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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Oplev DR Koncertkoret i deres jubilæumssæson 2022-23

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk

   
DR KONCERTKORET  

90 ÅR

RAKHMANINOV: VESPER  23. & 24. SEP 2022

BRAHMS: REQUIEM  2. & 3. MAR 2023

FANTASYMPHONY II  30. MAR, 31. MAR & 1. APR 2023

CARL NIELSEN: FYNSK FORÅR  20. APR 2023

CARL NIELSEN: HYMNUS AMORIS  21. APR 2023

DE SKØNNESTE KOR – SOMMER & SOL  2. JUN 2023
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