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kl. 19.20. Koncertens 1. del sendes også søndag 18. december 

som en del af EBU’s internationale julemusikdag 2022.
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Program

Alleluia, I bring you news of great joy (1998)
Francis Grier (f. 1955)
Solist: Jakob Soelberg, baryton

Sing lullaby (1920)
Herbert Howells (1892-1983)

Bethlehem Down (1927)
Peter Warlock (1894-1930)

Love came down at Christmas (2017; dansk førsteopførelse)
Nils Greenhow (f. 1989) 

In the stillness (2007)
Sally Beamish (f. 1956) 

A Boy was Born (1933)
Benjamin Britten (1913-76)

• Theme: A Boy was Born
• Variation I: Lullay Jesu
• Variation II: Herod
• Variation III: Jesu, as Thou art our Saviour 
 Solist: Harald Jensen
• Variation IV: The Three Kings
• Variation V: In the Bleak Mid-Winter
• Variation VI (Finale): Noel!

DR Vokalensemblet & Københavns Drengekor

 Pause (ca. 15’)
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Up! good Christen folk, and listen (1901)
Piae Cantiones, arr. George Woodward (1848-1934)

In the bleak midwinter (1909)
Harold Darke (1888-1976)
Solister: Christine Nonbo Andersen, sopran; Nils Greenhow, tenor 

FÆLLESSANG:
Hør, hvor englesangen toner 
(Hark! the herald angels sing)
Felix Mendelssohn (1809-47), arr. David Hill (f. 1957) 

Toccata-Prelude on ‘Vom Himmel hoch’ 
Garth Edmundson (1900-71) 
Solist: James Sherlock, orgel

Jesus Christ the apple tree (1967)
Elizabeth Poston (1905-87) 

FÆLLESSANG:
Kom, tro, og kom, glæde 
(O come all ye faithful)
Trad. fransk, arr. David Willcocks (1919-2015) 

Tomorrow shall be my dancing day (1965)
John Gardner (1917-2011)  
Daniel Åberg, tromme; Jakob Soelberg, tamburin

 ca. 1 time og 45 min. (inkl. pause)

Scenevært Celine Haastrup er en af de faste værter i 

P2 Koncerten, hvor hun bl.a. præsenterer DR Symfoni-

orkestrets Torsdagskoncerter for radiolytterne. Celine 

er også vært i programmet Puls, der hver uge samler 

tendenser, strømninger og nyheder fra det klassiske 

 musikliv. Hendes hjerte banker også varmt for jazzen,  

og hun var med til at starte kanalen P8 Jazz.FOTO: THOMAS STEEN SØRENSEN



5DR VOKALENSEMBLETS JULEKONCERT 2022

Kære publikum

For de fleste er julen traditionernes 
tid, og vi har alle hver vores – familie-
traditioner, personlige traditioner, lokale 
og nationale traditioner. Og uanset om 
man er religiøs eller ej, er musikken 
nok for mange hjertet i traditionerne – 
dansen, hyggen og ikke mindst sangen.

I den engelsktalende verden er der 
én særlig tradition, som for mange 
mennesker markerer julens virkelige 
begyndelse, og det er gudstjenesten 
med Nine Lessons and Carols – De 9 
læsninger –  der afholdes hvert år på 
juleaftensdag i Chapel of King’s College, 
Cambridge. Selve kapellet er specielt 
– en storslået bygning fra 1400-tallet 
med tårnhøje farvede glasvinduer og 
udskårne søjler, der når op til det høje 
stenloft. Kun oplyst af stearinlys, mens 
vinterlyset blegner ved solnedgang, er 
det et sted med en magisk atmosfære  
af dæmpet forventning blandt menig-
heden på flere hundrede, der sidder 
musestille indenfor. 

Men menigheden er ikke de eneste 
lyttere: Siden slutningen af 1920’erne 
er gudstjenesten blevet transmitteret 
live i radioen af BBC, så millioner af 
lyttere verden over også kan høre 
gudstjenesten – hvilket har gjort King’s 
College-korets 16 drenge og 14 unge 
mænd til det måske allermest kendte 
kirkekor i verden.

Mange berømte britiske musikere – 
dirigenter, sangere, organister – har 
begyndt deres musikalske løbebane 

i King’s College-koret, blandt dem  er 
DR Vokalensemblets chefdirigent, Marcus  
Creed, som var kormedlem, mens han 
studerede på Cambridge i 1970’erne. 

Ved denne koncert præsenterer Marcus  
Creed og DR Vokalensemblet et udvalg af  
den mest elskede engelske musik til jule-
tiden, både korsatser og salmer, sammen  
med et af de mest bemærkelsesværdige 
juleværker i hele korrepertoiret: Benjamin  
Brittens forunderlige A Boy was Born, 
hvor det er en stor fornøjelse for os at 
være i selskab med næste generations 
dygtige korsangere: Københavns 
Drengekor.

Første del af koncerten vil være DR’s  
bidrag til EBU’s internationale julemusik - 
dag 2022 – de europæiske radiostationers  
traditionsrige samarbejde om en hel 
dag med julekoncerter, som i år foregår 
søndag d. 18. december og når ud til 
millioner af lyttere i hele Europa og 
Nordamerika.

God fornøjelse!

Michael Emery
Kunstnerisk leder, 
DR Vokalensemblet
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Jul med kapelkoret på King’s

DR Vokalensemblets chefdirigent Marcus Creed i samtale 
med Michael Emery, kunstnerisk leder for DR Vokalensemblet

Som studerende på Cambridge i 1970’erne var du medlem af kapelkoret  
på King’s College, så du sang også i de berømte juleaftensudsendelser. 
Var du nogensinde været nervøs over, at millioner af radiolyttere kunne 
lytte med til hver eneste tone? 
  
 ”Den gudstjeneste var selvfølgelig en helt særlig begivenhed hvert 
år. Men det var ikke noget, vi blev specielt nervøse over, for vi stod jo 
hver eneste dag i det fantastiske kapel og sang gudstjenester offentligt; 
vi blev radioudsendt ofte, og vi indspillede også plader. Så at være i 
rampelyset var simpelthen en del af vores dagligdag på universitetet. Og 
vi var alle unge og selvsikre, mellem omkring 19 og 22 år – en lystig flok 
studerende!
 Normalt kom vores forældre til Cambridge til juleaftensgudstjenesten,  
men bagefter måtte vi blive tilbage, fordi vi også skulle synge kapelguds - 
tjenesterne juledag. Så selvom det var specielt, var det ikke noget ud 
over det sædvanlige for os.”

Og hvor lang tid i forvejen begyndte I at øve til juleaften?

 ”Ikke så længe før: Til de normale daglige kapelgudstjenester øvede 
vi kun en time i forvejen. Til juleaften begyndte vi prøverne nogle uger 
tidligere. 
 Men selvfølgelig var vi alle sammen ekstremt gode til at læse noder, 
som man er i de her kapelkor ved Oxford og Cambridge: De arbejder på 
et meget højt niveau, men fordi der er så megen musik, der skal opføres, 
og så relativt lidt øvetid, er sangerne (selv drengene) nødt til at kunne 
læse noder virkelig godt. At gå på Cambridge og være medlem af koret 
på King’s College var en fremragende musikalsk uddannelse for mig – 
selv om det, efter jeg var færdig og flyttede til Tyskland, gik op for mig, 
at det jo kun havde vist mig en lille del af musikkens verden.”

Dirigenten for kapelkoret på King’s på det tidspunkt var den 
legendariske engelske David Willcocks.

 ”Ja – en meget dygtig mand, en vidunderlig musiker og en fantastisk 
personlighed. Meget formel – han tiltalte os alle ved vores efternavne, 
så jeg var altid hr. Creed, aldrig Marcus. Men han havde en stor humoristisk 
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sans og lod os gerne drille ham lidt. Jeg er overbevist om, at hvis du kan 
grine og joke med dirigenten, gør det prøvearbejdet til en meget sjovere 
oplevelse!”

Fortæl om Brittens ‘A Boy was Born’. Var det et værk, du allerede kendte?

 ”Jeg har aldrig dirigeret det før – faktisk havde jeg aldrig hørt det før 
nu! Det er for 8-stemmigt kor, 25 minutter langt, og det er ikke nemt – 
det er ikke et af den slags stykker, som ethvert kor kan opføre. Og man 
har også brug for et rigtig godt drengekor – så jeg er ikke over rasket over,  
at det sjældent bliver opført. Men selvom det er udfordrende, er det 
særlige ved Britten, at han altid skrev virkelig godt for sang stemmer. 
Han var en superpraktisk komponist, der kunne skrive uden nogensinde 
at gå på kompromis med sit tonesprog eller sine kompo sitoriske idéer, 
men alligevel gøre musikken sangbar. Det er forbløffende at tænke på, at 
han skrev dette, da han var bare 19 år gammel, og under prøverne har vi 
virkelig nydt at grave os ned i en så smuk og stemningsfuld musik. Det er 
virkelig et meget specielt stykke.”

Marcus Creed prøver ’A Boy was Born’ med Københavns Drengekor.

FOTO: MICHAEL EMERY
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Marcus Creed
& James Sherlock

Siden 2014 har den engelske dirigent 
Marcus Creed, født 1951, været chef-
dirigent for DR Vokalensemblet. Parallelt 
med sit arbejde i Danmark har han  
indtil 2020 været leder af det tyske 
radiokor SWR Vokalensemble i Stuttgart,  
som han stadig jævnligt gæstedirigerer. 
Marcus Creed, der er bosat i Tyskland, 
har også tidligere været kunstnerisk 
leder for Berlins radiokor, arbejdet 
ved Deutsche Oper i Berlin og været 
korprofessor i Köln. 

Sammen med DR Vokalensemblet 
har Marcus Creed indspillet en række 
koralbums på højeste internationale 
niveau, senest et album med musik af de 
ungarske komponister Ligeti og Kodály.
”Jeg føler mig meget heldig over at have 
mulighed for at arbejde med et ensemble 
som dette” siger han. ”Alle sangerne er 
fremragende og er samtidig parate til 
at sætte alt ind på den fælles opgave. 
Desuden har de det usædvanligt godt 
sammen, og den fællesskabsfølelse er 
virkelig vigtig for ensemblet.”
 

Irsk-britiske James Sherlock er uddannet 
som dirigent på Sibelius Akademiet i 
Helsinki og er desuden organist og 
pianist, uddannet i Cambridge. Han har 
gennem mange år samarbejdet med 
kor, bl.a. de engelske vokalensembler 
BBC Singers, Voces8 og Tenebrae, men i 
stigende grad arbejder han som dirigent 
af operaer og symfoni orkestre. 

Han har dirigeret bl.a. English Chamber 
Orchestra, DR Symfoniorkestret, Copen-
hagen Phil, Odense Symfoni orkester og 
Aalborg Symfoniorkester. På Den Fynske 
Opera har han opført Poulencs opera La 
voix humaine, og med Athelas Ensemblet 
uropførte han i oktober den nye opera 
Hvis du havde talt af Anders Nordentoft. 
I hans kalender står kom mende opera-
opførelser i bl.a. Helsinki og Riga.

James Sherlock er ofte gæstedirigent 
for både DR Vokal ensemblet og  
DR Koncertkoret og har yderligere en 
stærk dansk tilknytning, fordi han er gift 
med kgl. operasangerinde Sofie Elkjær.

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL FOTO: JACOB STAGE
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DR Vokalensemblet

DR Vokalensemblet er DR’s 
internationalt anerkendte kammerkor, 
hvis repertoire spænder helt fra 
middelaldermusik 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 kendt 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, 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. 

En af DR Vokalensemblets vigtige 
opgaver er at bringe kormusik og 
fællessang 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.

Siden 2014 har Marcus Creed været
chefdirigent for DR Vokalensemblet.
Fra sæson 2023-24 vil slovenske
Martina Batič efterfølge ham som
ny chefdirigent (se s. 28).

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL



10 DR VOKALENSEMBLETS JULEKONCERT 2022

Københavns Drengekor – 
Det Kongelige Kantori

Københavns Drengekor blev grundlagt i 
1924 af dirigenten Mogens Wöldike, der 
ville skabe et drengekor til opførelser 
af renæssance- og barokmusik. I 1929 
oprettede man Københavns Kommunes 
Sangskole for at forene kordrengenes 
hverdag af skolegang og kirkesang. 
Sangskolen har i dag hjemme på Sankt 
Annæ Gymnasium og nye medlemmer 
optages fra 3. klasse.

Københavns Drengekor synger både 
a cappella og med orkester. Ved store 
koncerter med orkester medvirker op 
til 120 sangere, idet et veluddannet 
mandskor lægger den klanglige bund i 
musikken. Koret synger hovedsageligt 
klassisk musik, som er skrevet for netop 
drenge- og mandsstemmer. Desuden 
medvirker Københavns Drengekor ofte 
ved højmesser i Københavns Domkirke.

Koret har gennem årene optrådt over 
det meste af verden og optræder både  
ved statsbesøg og begivenheder 
i Kongehuset. Derfor det officielle 
tilnavn som ’Det Kongelige Kantori’. 
H.K.H. Kronprins Frederik er protektor 
for Københavns Drengekor.

Carsten Seyer-Hansen har været korets 
chefdirigent siden 2020.

Københavns Drengekor
• Carsten Seyer-Hansen, chefdirigent

• Signe Alsted, Tine Jarl, Mads Bagge Lange 

 og Kim Nandfred, sanglærere

• Mette Juliane Christensen, pianist

• Henriette Holm Sandbye, producent

• Tine Jarl og Per René Kristensen, tilsyn

FOTO: STEEN BROGAARD
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Francis Grier:  
Alleluia, I bring you news of great joy 
Julen er en glædesfest, og den jublende 
glæde over Jesu fødsel kommer til 
udtryk i Alleluia, I bring you news of 
great joy. Musikken er skrevet i 1991 
af den engelske komponist Francis 
Grier, og teksten er englens budskab fra 
Juleevangeliet: ”Jeg forkynder jer en stor 
glæde: I dag er der født jer en frelser; han 
er Kristus, Herren.”

Stykket er komponeret til koret i 
Westminster Abbey i London og er 
for dobbeltkor, hvad man hører lige 
med det samme, når det indledende 
”Halleluja” som en hurtig fanfare 
kommer skiftevis fra to sider. 

Herbert Howells:  
Sing lullaby

Peter Warlock:  
Bethlehem Down
To smukke eksempler på engelsk musik i 
senromantisk stil. Sing lullaby af Herbert 
Howells fra 1920 begynder med en 
stille vuggevise og blidt dalende sne. 
Andet vers er derimod et varsel om 
korsfæstelsen af den voksne Jesus. 
Da sneen igen daler i tredje vers, er 
det derfor ikke så sorgløst, som da 
musikken begyndte. 

Komponisten Peter Warlock var en 
temmelig usædvanlig person, der 
ikke opførte sig, som de stramme 
adfærdsregler dengang anviste. 
Bethlehem Down skrev han til en 

sangkonkurrence, fordi han havde 
brug for pengepræmien, efter at 
han havde drukket en hel formue op. 
Teksten beskriver de kærlige drømme, 
som forældrene har til deres nyfødte. 
Men ligesom i Howells’ Sing lullaby 
rummer Bethlehem Down undervejs en 
forudanelse om Jesu død.

Nils Greenhow:  
Love came down at Christmas

Sally Beamish:  
In the stillness   
Det hører til sjældenhederne, at  
DR Vokalensemblet synger musik, der 
er skrevet af en af ensemblets egne 
sangere – men det sker i aften. Nils 
Greenhow, født 1989, er tenor i  
DR Vokalensemblet og også komponist 
og har boet i Danmark siden 2020. 
Hans korstykker kan man bl.a. høre i 
andagterne i Københavns Domkirke og 
den berømte Londonkirke St. Martin 
in the Fields. Love came down at 
Christmas er komponeret i 2017.

In the stillness af den fremtrædende 
engelske komponist Sally Beamish 
er skrevet i 2007. Teksten af Katrina 
Shepherd sætter ord på stemningen 
i en lille kirke julenat, hvor den stille, 
koncentrerede forventning får sanserne 
til at modtage indtrykkene ekstra intenst.

Benjamin Britten:  
A Boy was Born 
Koncertens hovedværk er Benjamin 
Brittens klassiker A Boy was Born. Et 

DR Vokalensemblets 
julekoncert
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stort værk på en halv time, som Britten 
komponerede i 1933, da han var bare 
19 år. Brittens evner og udtrykskraft 
sprængte rammerne for den engelske 
musik, og det virtuose værk er både en 
kompositionsmæssig tour de force og 
et ekstatisk udtryk for julens budskab. 

A Boy was Born er udformet som ”tema 
med variationer”. Dvs. at man først hører 
en melodi, og derefter følger en række 
satser, der bygger på det indledende 
tema. Eller i dette tilfælde faktisk på 
blot de fire første toner af temaet. Det 
firetonige tema er nogle gange meget 
tydeligt i værket, andre gange skjuler det 
sig lidt, imens Brittens musik vokser med 
enorm fantasi. Det er i sandhed et lille 
kim, der spirer til noget stort!

Koret af herre- og damestemmer er 
suppleret med et drengekor, der på 
forskellige måder blander sig med 
voksenstemmerne. Også tekstligt 
er der flere lag, for Britten benytter 
mange forskellige digte som sangtekst. 
De fleste tekster valgte han blandt 
engelske julevers fra 1500-tallet (der 
skal udtales på middelalder-engelsk), 
men han bruger også juledigtet In the 
Bleak Mid-Winter fra 1800-tallet, som 
vi skal høre med musik af en anden 
komponist senere i koncerten. 

Den 1. variationssats, Lullay, Jesu, 
er en dialog mellem Jomfru Maria 
og Jesusbarnet. 2. variation handler 
om barnemordet i Betlehem, hvor 
kong Herodes beordrer alle drenge 

under to år dræbt for at forhindre, 
at Messias skal vokse op og blive 
jødernes konge. Satsen er domineret af 
herrestemmerne, og musikken er kantet 
og abrupt.  

I den lavmælte variation 3 er koret 
reduceret til halv størrelse, og 
drengekoret erstattet af en enkelt 
drengestemme. Variation 4 fortæller om 
de hellige tre konger, som til magiske 
toner ankommer fra det mystiske 
Østerland for at se miraklet. Brittens 
firetonige tema er her forvandlet til 
det ordløse baggrundskor, som holder 
fortællingen flydende.  

Variation 5 bruger digtet In the Bleak 
Mid-Winter. Kun de lyse korstemmer 
medvirker, og med et genialt greb 
lader Britten drengekoret synge den 
middelalderlige julesang Corpus Christi 
carol hen over de øvrige stemmers 
monokrome, statiske vinterverden. 

Det hele slutter med variation 6, den klart 
længste og absolut mest virtuose. Koret 
bliver delt i otte stemmer, og musikken 
vokser ud over alle breder til et euforisk 
udtryk. De fire toner fra indledningen kan 
høres i satsens tema ”Noel, Noel” (Jul, 
jul). Undervejs i satsen får man glimt af 
de foregående temaer og til allersidst 
hovedtemaet ”A Boy was Born”, der var 
udgangspunktet for det hele.

A Boy was Born var det første korværk, 
Britten fik udgivet. Som musikforskeren 
Wilfred Mellers har bemærket, er det ikke 
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kun Jesus, der bliver født i dette værk, men 
også komponisten selv – den underfulde 
teenagedreng Benjamin Britten.

*

George Woodward:  
Up! good Christen folk, and listen 

Harold Darke:  
In the bleak midwinter 
I 1582 udkom der i Finland en sangbog 
med titlen Piae cantiones (Fromme 
sange) til brug i latinskolen i Turku 
(Åbo). Sangbogen indeholdt melodier 
og tekster fra den fælles europæiske 
kultur, og efter at være udkommet på 
tryk blev sangene endnu mere udbredt. 
F.eks. synger man i Danmark Lad det 
klinge sødt i sky på sangen Resonet 
in laudibus fra Piae cantiones, og den 
engelske julesang Up! good Christen 
folk, and listen kommer også derfra. Den 
engelske tekst blev lavet af præsten 
George Ratcliffe Woodward, der 
tilføjede den karakteristiske engelske 
julemusikvending ”Ding-dong-ding”!

In the bleak midwinter er højt elsket i 
England og findes med flere melodier. 
Den vi hører i aften, er af Harold Darke 
fra 1909. Teksten beskriver scenen 
i stalden julenat og er skrevet af den 
victorianske digter Christina Rosetti. 
I Harold Darkes enkle hymne bliver 
versene diskret varieret, f.eks. synges 
1. og 3. vers solo.

FÆLLESSANG:
Felix Mendelssohn:  
Hør, hvor englesangen toner  
(Hark! the herald angels sing) 

En af de kendteste engelske julesalmer 
er Hark! the herald angels sing – og så 
er den oprindeligt hverken engelsk eller 
har noget med jul at gøre. Melodien blev 
skrevet i 1840 af den tyske komponist 
Felix Mendelssohn og indgår i hans 
festkantate for bogtrykkerkunstens 
opfinder Gutenberg (!). Den engelske 
organist William Cummings opdagede, 
at melodien passede perfekt til den 
gamle julesalme Hark! the herald angels 
sing. Den havde man i næsten 100 år 
sunget på en anden og dårligere melodi.

Længe var der ikke rigtig nogen 
forbindelse mellem anglikansk kirkemusik 
og den lutheranske, som vi bruger 
herhjemme, men i 1970’erne skete der 
et gennembrud, og i dag indgår Hark! 
the herald angels sing med den danske 
tekst Hør, hvor englesangen toner i Den 
Danske Salmebog. Heller ikke dét havde 
Mendelssohn forestillet sig, da han skrev 
sin hyldest om ”Gutenberg, den tyske 
mand, der tændte faklen for den nye dag.”

Garth Edmundson: 
Toccata-præludium over  
“Vom Himmel hoch”
Som instrumentalt mellemspil får vi et 
brillant orgelstykke af den amerikanske 
komponist og organist Garth Edmundson. 
Kernen i stykket er den gamle julesalme 
Vom Himmel hoch da komm’ ich hier, der 
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i Den Danske Salmebog kendes som Fra 
Himlen højt kom budskab her. Melodien 
har været en del af protestantisk jule-
fejring i næsten 500 år, og udover at 
Martin Luther skrev teksten, er det også 
sandsynligt, at han selv lavede melodien.

Garth Edmundson indhyller salme-
melodien i hvirvlende løb, der snor sig 
rundt som guirlander, mens organisten 
spiller melodien med fødderne. I sidste 
vers forenes hænder og fødder i et 
storslået klimaks, der kan få kirkeruderne 
til at klirre!

Elizabeth Poston:  
Jesus Christ the apple tree
Den amerikanske salme Jesus Christ 
the apple tree har en tekst fra 1761. 
Teksten sammenligner Jesus med et  
æbletræ, hvis stærke stamme giver liv  
og kraft til frugten, det troende men-
neske. Den stilfærdi ge, folkeviseagtige 
melodi af Elizabeth Poston rammer 
fint tekstens naivistiske billedsprog. 
Musikken begynder enstemmigt og 
bygger sig langsomt op vers for vers, 
indtil den igen bliver enstemmig til slut.

FÆLLESSANG:
Kom, tro, og kom, glæde /  
O come all ye faithful 
En julemelodi, der er kendt i hele 
verden, er den latinske Adeste fideles 
(Kom, alle trofaste) – på engelsk  
O come all ye faithful. Første gang, 
sangen dukker op på tryk, er i 1751, 
hvor den indgår i en samling latinske 
vers af den engelske digter John Wade. 

Men om han har bearbejdet teksten 
efter et ældre forlæg er aldrig blevet 
opklaret. Melodiens oprindelse er lige 
så uklar – måske er den af Wade selv, 
måske af komponisten Thomas Arne, 
eller måske er den flere hundrede år 
ældre end det.

Først i 1800-tallet blev versene oversat 
til engelsk. Den smukke dansk tekst af 
Helsingør-biskoppen Johannes Johansen 
er en meget fri gendigtning, der modsat 
den engelske udgave er temmelig 
anderledes end den latinske tekst.

John Gardner:  
Tomorrow shall be my dancing day 
Den engelske julesang Tomorrow shall 
be my dancing day er blevet sat i musik 
flere gange. Denne version er skrevet 
i 1965 af John Gardner og er virkelig 
catchy med et rytmisk spil i skiftende 
taktarter, og slutfrasen er som taget ud 
af Melodi Grand Prix!

Teksten er formodentlig fra 1500-tallet 
og lader Jesus selv fortælle om sin 
fødsel og sit liv. Hans tilværelse blandt 
menneskene på Jorden omtaler han 
som en dans med sin elskede.

Jens Cornelius
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Tekster

Alleluia!
I bring you news of great joy.
Today a Saviour has been born for us,
Christ the Lord,
Alleluia!

HERBERT HOWELLS:
Sing lullaby 
Tekst: Frederick William Harvey  

Sing lullaby
While snow doth gently fall,
Sing lullaby to Jesus
Born in an oxen stall.
Sing lullaby.

Sing lullaby to Jesus
Born now in Bethlehem,
The naked blackthorn’s growing
To weave his diadem.
Sing lullaby to Jesus.

Sing lullaby to Jesus,
While thickly snow doth fall,
Sing lullaby to Jesus,
The saviour of all.
Sing lullaby.

Halleluja!
Jeg forkynder jer en stor glæde.
I dag er født os en frelser,
Kristus, Herren,
Halleluja!

Syng vuggesang
Oversættelse: Camilla Toldi Bugge

Syng vuggesang
mens sneen falder blidt,
syng vuggesang for Jesus
født i en okses stald.
Syng vuggesang.

Syng vuggesang for Jesus,
født nu i Betlehem;
Den sorte tjørn sig slynger 
til kongens diadem
Syng vuggesang for Jesus

Syng vuggesang for Jesus
mens sneen falder tæt
syng vuggesang for Jesus
vor alles frelsermand.
Syng vuggesang.

FRANCIS GRIER:
Alleluia, I bring you news of great Halleluja! Jeg forkynder jer en stor glæde
Tekst: parafrasering af Lukas-evangeliet,  
kap. 2
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PETER WARLOCK:
Bethlehem Down 
Tekst: Bruce Blunt

 “When He is King 
we will give him the Kings’ gifts,
Myrrh for its sweetness, 
and gold for a crown,
Beautiful robes”, 
said the young girl to Joseph,
Fair with her first-born 
on Bethlehem Down.

Bethlehem Down 
is full of the starlight,
Winds for the spices, 
and stars for the gold,
Mary for sleep, 
and for lullaby music
Songs of a shepherd 
by Bethlehem fold.

When He is King 
they will clothe Him in grave-sheets,
Myrrh for embalming, 
and wood for a crown,
He that lies now 
in the white arms of Mary,
Sleeping so lightly 
on Bethlehem Down.

Here He has peace 
and a short while for dreaming,
Close-huddled oxen 
to keep Him from cold,
Mary for love, 
and for lullaby music
Songs of a shepherd 
by Bethlehem fold.

Betlehem By
Oversættelse: Camilla Toldi Bugge

 “Når Han bliver konge, 
giver vi ham kongernes gaver,
myrra for sødme,
og guld til en krone,
smukke klæder”,
sagde pigen til Josef,
smuk med sin førstefødte
i Betlehem By.

Betlehem By
er fuld af stjernelys,
vinde til krydderierne
og stjerner til guldet,
Maria til søvn,
og til vuggesange.
En hyrdes sange 
ved Betlehems fold.

Når Han bliver konge,
vil de klæde ham i gravklæder,
myrra til balsamering,
og træ til en krone,
Han som nu ligger
i Marias hvide arme,
og sover så let
i Betlehem By.

Her har han fred
og en kort stund til at drømme,
okserne samles tæt
for at skærme Ham fra kulden,
Maria til kærlighed,
og til vuggesange
En hyrdes sange 
ved Betlehems fold.
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NILS GREENHOW: 
Love Came Down at Christmas 
Tekst: Christina Rosetti 

Love came down at Christmas,
love all lovely, 
Love divine!
Love was born at Christmas,
star and angels gave the sign.

Worship we the Godhead,
Love incarnate, 
Love divine.
Worship we our Jesus,
but wherewith for sacred sign?

Love shall be our token,
love be yours and love be mine,
love to God and all men,
love for plea and gift and sign.

SALLY BEAMISH: 
In the stillness 
Tekst: Katrina Shepherd 

In the stillness of a church
Where candles glow,
In the softness of a fall
Of fresh white snow,
In the brightness of the stars
That shine this night,
In the calmness of a pool
Of healing light,
In the clearness of a choir
That softly sings,
In the oneness of a hush
Of angels’ wings,
In the mildness of a night
By stable bare,
In the quietness of a lull
Near cradle fair,
There’s a patience as we wait
For a new morn,
And the presence of a child
Soon to be born.

Kærligheden steg ned til jul
Oversættelse: Camilla Toldi Bugge

Kærligheden steg ned til jul,
Kærlighed så elskelig, 
guddommelig kærlighed!
Kærligheden blev født til jul,
stjerner og engle viste tegnet.

Lad os tilbede guddommen,
Den fødte kærlighed, 
guddommelige kærlighed.
Lad os tilbede Jesus,
men hvad har vi som helligt tegn?

Kærlighed skal være tegnet,
Kærligheden skal være din og min,
Kærlighed til Gud og hver mand,
Kærlighed som bøn og gave og tegn.

I stilheden
Oversættelse: Camilla Toldi Bugge

I en kirkes stilhed
hvor lysene brænder,
i den bløde tysthed
af nyfalden hvid sne,
i stjernernes klarhed,
der stråler i denne nat,
i dammens stilhed
med helende lys,
i forklarelsen af et kor
der synger blidt,
i den tyste enhed
af englevingens strejf,
i nattens blødhed
ved den nøgne stald,
i den tavse venten
nær den fine vugge,
er der tålmod, mens vi venter
på den nye morgen,
og på det lille nye barn,
der snart skal fødes.
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BENJAMIN BRITTEN: 
A Boy was Born 
Tekst: Anonyme tekster fra 14- og  
1500-tallet; Christina Rosetti (var. V)

Theme: A Boy was Born
A Boy was born in Bethlehem;
Rejoice for that, Jerusalem! 
Alleluya.

He let himself a servant be,
That all mankind he might set free: 
Alleluya.

Then praise the Word of God who came
To dwell within a human frame: 
Alleluya.

Variation I: Lullay Jesu
Mine own dear mother, sing lullay!
Lullay, Jesu, lullay, lullay!
Mine own dear mother, sing lullay!

So blessed a sight it was to see,
How Mary rocked her Son so free;
So fair she rocked and sang “by-by”.

“Mine own dear son, 
why weepest Thou thus?
Is not Thy Father King of bliss?
Have I not done that in me is?
Your grievance, tell me what it is.”

‘’Therefore, mother weep I nought,
But for the woe that shall be wrought
To me, ere I mankind have bought.”

“Ah, dear mother! yet shall a spear
My heart in sunder all to-tear;
No wonder though I careful were.”

“Now, dear mother, sing lullay,
And put away all heaviness;

En dreng blev født
Oversættelse: Camilla Toldi Bugge

Tema: En dreng blev født
En dreng blev født i Betlehem;
thi glæder sig Jerusalem!
Halleluja.

En tjener gjorde han sig til,
at alle men’sker må blive fri:
Halleluja.

Så pris Guds Ord som kom til jord
for at bo som menneske med os:
Halleluja.

Variation I: Lullul, Jesus
Min egen søde mor, syng visselul!
Lullul, Jesus, lullul, lullul!
Min egen søde mor, syng visselul!

Så velsignet et syn var det at se,
som Maria vugged’ sin søn helt fri;
så smukt hun vugged’ og sang ”lul-lul”.

”Min egen kære søn,
hvorfor græder du så?
Er ikke din fader Glædens Konge?
Har jeg ikke skabt det, der var i mig?
Fortæl mig, hvad der plager dig.”

”Moder, jeg græder ikke for det,
Men for den pine, der bliver skabt
for mig, før jeg har løskøbt mennesket.”

”Ak, kære moder, et spyd skal snart
kløve mit hjerte i to så klart;
Selvom jeg forsigtig er.”

Nu, kære moder, syng visselul,
og læg al tyngde til en side;
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Into this world I took the way,
Again to (heaven) I shall me dress,
Where joy is without end ay,
Mine own dear mother, sing lullay!”

Lullay, Jesu, lullay, lullay!
Mine own dear mother, sing lullay!

Variation II: Herod
Noel!
Herod that was both wild and wode,
Full much he shed of Christian blood,
To slay the Child so meek of mood,
that Mary bare, that clean may.

Herod slew with pride and sin,
Thousands of two year and within;
The body of Christ he thought to win
And to destroy the Christian fay.

Mary with Jesu forth yfraught,
As the angel her taught,
To flee the land till it were sought,
To Egypt she took her way.

Now Jesus that didst die 
for us on the Rood,
And didst christen innocents 
in their blood,
By the prayer of Thy mother good,
Bring us to bliss that lasteth ay.

Ind i denne verden kom jeg,
tilbage til himlen skal jeg vende,
hvor glæden er foruden ende,
min kære moder, syng visselul!”

Lullul, Jesus, lullul, lullul!
Min egen søde mor, syng visselul!

Variation II: Herodes
Noel! 
Herodes han var både vild og gal,
Fuldmeget han udgød af kristent blod,
For at dræbe barnet så ydmygt og mildt,
som Maria bar, den rene mø.

Herodes dræbte med hovmod og synd,
tusindtals børn på to år og mindre;
Kristus’ legeme håbede han at overvinde 
og at udslette den kristne tro.

Maria, som bar Jesus på arm,
som englen havde sagt hende,
flygtede ud af landet, hvor de søgtes,
til Ægypten tog de vejen.

Nu, Jesus, som døde
for os på korsets træ,
og som døbte kristne uskyldige
i deres blod,
gennem din moders bøn,
før os til den evige salighed.
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Variation III:  
Jesu, as Thou art our Saviour
Jesu, Jesu, Jesu, Jesu,
Save us all through Thy virtue.

Jesu, as Thou art our Saviour
That Thou save us fro dolour!
Jesu is mine paramour.
Blessed be Thy name, Jesu.

Jesu was born of a may,
Upon Christëmas Day,
She was may beforn and ay,
Blessed be Thy name, Jesu.

Variation IV: The Three Kings
There came three kings fro Galilee
Into Bethlehem, that fair city,
To seek Him that should ever be 
by right-a,
Lord and king and knight-a.

They took their leave, 
both old and ying,
Of Herod, that moody king;
They went forth with their offering 
by light-a,
By the star that shone so bright-a.

Till they came into the place
Where Jesus and His mother was,
Offered they up with great solace 
in fere-a
Gold, incense, and myrrh-a.

Forth then went these kingës three,
Till they came home to their country;
Glad and blithe they were all three
Of the sight that they had see 
bydene-a

Variation III:  
Jesus, du som er vor Frelser
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus,
Frels os alle ved Din dyd.

Jesus, du som er vor Frelser,
Frels du os fra pinen!
Jesus er min elskede,
Velsignet dit navn, Jesus.

Jesus blev født af en mø
på Kristmesse dag,
hun var mø både før og siden,
Velsignet dit navn, Jesus.

Variation IV: De tre konger
Tre konger kom fra Galilæa
ind i Betlehem, den fagre stad,
For at finde Ham, der evigt 
skulle være med rette
Herre og konge og ridder.

De tog deres afsked,
både gammel og ung,
fra Herodes, den lunefulde konge;
De fortsatte ud med deres gaver
ved lyset
fra den strålende stjerne.

Indtil de kom til stedet, 
hvor Jesus og hans moder var,
med trøst gav de,
i ærefrygt,
guld, røgelse og myrra.

Så gik kongerne videre ud,
til de kom hjem til deres eget land;
Glade og fro var de alle tre
for det syn, som de havde fået at se
tilsammen.
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Variation V: In the Bleak Mid-Winter
In the bleak mid-winter
Frosty wind made moan;
Earth stood hard as iron,
Water like a stone;
Snow had fallen, snow on snow,
Snow on snow,
In the bleak mid-winter
Long ago.

Lully, lulley, lully, lulley,
The falcon hath borne my make away.

He bare him up, he bare him down,
He bare him into an orchard brown.

In that orchard there was an hall
That was hangëd with purple  
and pall.

And in that hall there was a bed,
It was hangëd with gold so red.

In that bed there lieth a knight,
His woundës bleeding, day and night.

By that bedside kneeleth a may,
And she weepeth both night and day.

And by that bedside  
there standeth a stone,
Corpus Christi written thereon.

Variation VI (Finale): Noel!
Noel! Wassail! 
Good day, good day,
My Lord Sir Christëmas, good day!

Good day, Sir Christëmas our King,
For every man, both old and ying,
Is glad of your coming. 
Good day.

Variation V: Midt i den mørke vinter
Midt i den mørke vinter
jamrede den iskolde vind,
jorden stod så hård som jern,
vandet var som sten.
Sne var faldet, sne på sne,
sne på sne,
midt i den mørke vinter
for længe siden.

Lullul, visselul, lullul, visselul,
Falken har båret min mage bort.

Den bar ham op, den bar ham ned,
den bar ham til en falmet æblegård.

I den æblegård var der en sal,
der var pyntet med purpur  
og gravklæder.

Og i den sal stod der en seng,
den var pyntet med guld så rødt.

I den seng ligger en ridder så bleg,
hans sår bløder både nat og dag.

Ved siden af sengen knæler en mø,
og hun græder både nat og dag.

Og ved siden af sengen  
står en sten
med Corpus Christi skrevet derpå.

Variation VI (Finale): Noel!
Noel! Wassail!
God dag, god dag,
Min herre, herr Kristmesse, god dag!

God dag, herr Kristmesse, vor konge,
Hver mand, både gammel og ung,
er glad for dit komme.
God dag.
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Godës Son so much of might
From heaven to earth down is light
And born is of a maid so bright. 
Good day. 

Noel! Our King! 
Hosanna! 
This night a Child is born.

Get ivy and hull, woman, 
deck up thine house,
And take this same brawn 
for to seethe and to souse;
Provide us good cheer, 
for thou knowest the old guise,
Old customs that good be, 
let no man despise.
At Christmas be merry 
and thank God of all,
And feast thy poor neighbours, 
the great and the small.
Yea, all the year long 
have an eye to the poor,
And God shall send luck 
to keep open thy door.
Good fruit and good plenty 
do well in thy loft,
Then lay for an orchard 
and cherish it oft.
The profit is mickle, 
the pleasure is much;
At pleasure with profit 
few wise men will grutch.
For plants and for stocks 
lay aforehand to cast,
But set or remove them, 
while Twelve-tide do last.

Welcome be Thou, heaven-king,
Welcome born in one morning,
Welcome for whom we shall sing 
Welcome Yule.

Guds søn af sådan almagt
er svævet fra himlen ned til jorden
Og født af en mø så fin.
God dag!

Noel! Vor konge!
Hosianna!
I nat er født et barn.

Kvinde, tag efeu og kristtorn,
og pynt dit hus,
og tag dette vildt
at brase og at bage;
Giv os godt humør,
for du kender det gamle ord,
De gode, gamle skikke
skal ingen mand foragte.
Vær lystig til jul
og tak alles Gud,
og indbyd din fattige næste,
de store og de små.
Ja, hele året rundt,
hav de fattige for øje,
og Gud vil sende held
til din åbne dør.
God frugt og fin overflod
findes vel på dit loft,
så anlæg en frugthave
og skøn ofte på den.
Fortjenesten er stor
og glæden er større;
En glæde med fortjeneste
vil ingen mand kimse ad.
Læg fint til side
af planter og kim,
men sæt eller fjern dem
mens juletiden varer.

Vær velkommen, Himmelskonge,
Velkommen, født på en morgen,
Velkommen, som vi synger for,
Velkommen, Jul.
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Welcome be ye that are here,
Welcome all, and make good cheer,
Welcome all another year! 
Welcome Yule.

Glory to God on high, 
and jolly mirth,
‘Twixt man and man, 
and peace on earth!

Wassail, Wassail! 
Lully, lulley, lully, lulley...

Noel! Noel! ...
Herod that was so wild and wode.

Mine own dear mother... 
Jesu, Jesu! …

This night a Child is born;
This night a Son is given;
This son, this Child
Hath reconciled
Poor man that was forlorn,
And the angry God of Heaven.
Hosanna, sing Hosanna!

Now, now that joyful day,
That blessed hour is come,
That was foretold
In days of old,
Wherein all nations may
Bless, bless the virgin’s womb.
Hosanna, sing Hosanna!

Let heaven triumph above,
Let earth rejoice below;
Let heaven and earth
Be filled with mirth,
For peace and lasting love
Atones your God and you.
Hosanna, sing Hosanna!

Vær velkommen, I, som er her,
Velkommen, alle, og vær ved godt mod,
Velkommen, alle, for endnu et år!
Velkommen, Jul.

Ære være Gud i det høje,
og lystig glæde,
mellem mennesker
og fred på jord!

Wassail, Wassail!
Lullul, visselul, lullul, visselul …

Noel! Noel! …
Herodes han var både vild og gal.

Min egen kære moder …
Jesus, Jesus! …

I denne nat et barn er født,
I denne nat en søn er givet;
Denne søn, dette barn
har forsonet
det arme menneske, der var fortabt,
og himlens vrede Gud.
Hosianna, syng hosianna!

Nu, nu er glædens dag,
den signede stund er kommet,
som blev forudsagt
i gamle dage,
hvor alle folkeslag skal
velsigne, velsigne jomfruens skød.
Hosianna, syng hosianna!

Lad himlen glædes foroven
og jorden frydes forneden;
Lad himmel og jord
være fyldt med morskab,
for fred og evig kærlighed
forsoner din gud og dig.
Hosianna, syng hosianna!
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GEORGE WOODWARD:
Up! good Christen folk, and listen
Tekst: George Woodward

Ding-dong, ding:
Ding-a-dong-a-ding:
Ding-dong, ding-dong:
Ding-a-dong-ding.

Up! good Christen folk, and listen
How the merry church bells ring,
And from steeple
Bid good people
Come adore the newborn King:

Tell the story how from glory
God came down at Christmastide,
Bringing gladness,
Chasing sadness,
Show’ring blessings far and wide.

Born of mother, blest o’er other,
Ex Maria Virgine,
In a stable
(’Tis no fable),
Christus natus hodie.

Op! gode kristne folk, og lyt
Oversættelse: Camilla Toldi Bugge

Ding-dong, ding:
Ding-a-dong-a-ding:
Ding-dong, ding-dong:
Ding-a-dong-ding.
 
Op! gode kristne folk, og lyt
hvordan de muntre klokker ringer,
og fra kirketårnet
byder gode folk:
Kom og tilbed den nyfødte konge!
 
Fortæl historien, hvordan Gud steg ned
fra æren ved juletid,
bragte glæden,
bortjog sorgen,
spredte velsignelse overalt.
 
Født af en moder, velsignet fremfor alle,
af Maria, jomfruen,
i en stald
(det er ikke en myte),
I dag er Kristus født.
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HAROLD DARKE: 
In the bleak midwinter 
Tekst: Christina Rosetti

In the bleak mid-winter,
Frosty wind made moan,
Earth stood hard as iron,
Water like a stone.
Snow had fallen, snow on snow,
Snow on snow,
In the bleak mid-winter
long ago.

Our God, Heav’n cannot hold Him
Nor earth sustain.
Heav’n and earth shall flee away
When He comes to reign.
In the bleak mid-winter
A stable place sufficed
The Lord God Almighty,
Jesus Christ.

Enough for Him, whom cherubim
Worship night and day.
A breast full of milk,
And a manger full of hay.
Enough for Him, whom angels
Fall down before
The ox and ass and camel,
Which adore.

What can I give Him,
Poor as I am?
If I were a shepherd,
I would bring a lamb.
If I were a wise man,
I would do my part.
Yet what I can, I give Him,
give my heart.

Midt i den mørke vinter
Oversættelse: Camilla Toldi Bugge

Midt i den mørke vinter
jamrede den iskolde vind,
jorden stod så hård som jern,
vandet var som sten.
Sne var faldet, sne på sne,
sne på sne,
midt i den mørke vinter
for længe siden.

Vor Gud, som himlen ikke kan holde,
eller jorden bære.
Himmel og jord skal vejres bort
når Han kommer for at herske.
Midt i den mørke vinter
var en plads i stalden nok
til Herren, Gud Almægtig,
Jesus Kristus.

Nok til Ham, som keruberne
tilbeder nat og dag.
Et bryst fuldt af mælk 
Og en krybbe fuld af hø.
Nok til Ham, som englene
Falder på knæ foran,
Og som okse, æsel og kamel
Alle tilbeder.

Hvad kan jeg give Ham,
Fattig som jeg er?
Hvis jeg var en hyrde,
Gav jeg Ham et lam.
Hvis jeg var en vis mand,
ville jeg gøre mit,
men det, jeg kan, det giver jeg,
Giver Ham mit hjerte.
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ELIZABETH POSTON: 
Jesus Christ the apple tree 
Tekst: Amerikansk salmetekst fra 
1700-tallet

The tree of life my soul hath seen,
Laden with fruit and always green:
The trees of nature fruitless be
Compared with Christ the apple tree.

His beauty doth all things excel:
By faith I know, but ne’er can tell.
The glory which I now can see
In Jesus Christ the apple tree.

For happiness I long have sought,
And pleasure dearly I have bought:
I missed of all; but now I see
‘Tis found in Christ the apple tree.

I’m weary with my former toil,
Here I will sit and rest awhile:
Under the shadow I will be,
Of Jesus Christ the apple tree.

This fruit doth make my soul to thrive,
It keeps my dying faith alive;
Which makes my soul in haste to be
With Jesus Christ the apple tree.

Kristus, mit æbletræ
Oversættelse: Camilla Toldi Bugge

Min sjæl har nu set Livets Træ
fyldt af frugt og altid grønt:
Naturens træer er golde at se
Sammenlignet med Kristus, mit æbletræ.

Hans skønhed over går alle ting:
ved troen kender jeg, men kan ikke se,
den herlighed, jeg nu kan se
i Jesus Krist, mit æbletræ.

Lykken søgte jeg så længe,
og Glæde har jeg købt så dyrt:
Det randt alt ud, men nu ser jeg
det findes hos Kristus, mit æbletræ.

Jeg er træt af alt mit tidligere slæb,
her vil jeg sidde og hvile en stund:
Her i skyggen vil jeg være,
af Jesus Kristus, mit æbletræ.

Med denne frugt trives min sjæl,
den holder min døende tro i live;
og får min sjæl til at længes mod
at være hos Kristus, mit æbletræ.
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JOHN GARDNER: 
Tomorrow shall be my dancing day 
Tekst: Trad. britisk carol

Tomorrow shall be my dancing day;
I would my true love did so chance
To see the legend of my play,
To call my true love to my dance:

Sing O my love, O my love, my love, my love;
This have I done for my true love.

Then was I born of a virgin pure,
Of her I took fleshly substance;
Thus was I knit to man’s nature,
To call my true love to my dance:

Sing O my love…

In a manger laid and wrapp’d I was
So very poor, this was my chance
Betwixt an ox and a silly poor ass,
To call my true love to my dance:

Sing O my love…

Tomorrow shall be my dancing day;
I would my true love did so chance
To see the legend of my play,
To call my true love to my dance:

Sing O my love…

I morgen skal blive min dansende dag
Oversættelse: Camilla Toldi Bugge

I morgen skal blive min dansende dag;
Jeg ønsker, min elskede var så heldig
at se mig når jeg spiller bedst,
for at kalde min elskede til dansen.

Syng, min skat, o min skat, min skat,
Dette har jeg gjort for min eneste skat.

Da blev jeg født af den reneste mø,
fra hende fik jeg kød og blod;
således blev jeg fæstnet i menneskets form
for at kalde min elskede til dansen

Syng, min skat …

Svøbt og lagt i en krybbe blev jeg,
så fattig, det var mit held,
mellem en okse og et stakkels fjollet asen,
for at kalde min elskede til dansen:

Syng, min skat …

I morgen skal blive min dansende dag;
Jeg ønsker, min elskede var så heldig
at se mig, når jeg spiller bedst
for at kalde min elskede til dansen.

Syng, min skat …
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Nyt om DR Vokalensemblet

Efter 16 år som en af de dybeste basser 
i DR Vokalensemblet har Steffen Bruun 
valgt at søge nye græsgange og forfølge 
en solistisk karriere. Steffen var med til at 
starte DR Vokalensemblet i 2007, kom 
kort efter i bestyrelsen og endte som 
formand for koret i en årrække. I alle sam-
menhænge er det en fornøjelse at arbejde 
med Steffen, der med sit rolige væsen, 
humoristiske glimt i øjet, saglige person 
og ikke mindst meget smukke klang har 
præget gruppen i mange år. Nu glæder 
vi os til at følge Steffen på afstand – men 
mon ikke vi får lokket ham med i ny og næ 
når der skal synges nogle helt dybe toner. 
Pøj pøj med karrieren – og på gensyn!

Siden 2014 har Marcus Creed, der dirigerer 
årets julekoncerter, været DR Vokal-
ensemblets chefdirigent (se biografi s. 6). 
Og han slipper da heller ikke ensemblet 
helt, når han ved udgangen af sæson 
2022-23 overlader roret til Martina Batič,  
for Marcus Creed er netop blevet udnævnt 
til DR Vokalensemblets første æresdirigent  
og vil fortsætte med at dirigere ensemblet 
jævnligt i fremtiden.

Fra sæson 2023-24 tiltræder slovenske 
Martina Batič som ny chefdirigent for  
DR Vokalensemblet. Siden hun i 2006 som  
28-årig vandt Eric Ericson- konkurrencen 
for unge kordirigenter, er hun blevet en  
særdeles efterspurgt dirigent, som ad-
skillige af de bedste kor i Europa står i  
kø for at samarbejde med. Hun har bl.a.  
dirigeret Det Norske Solistkor, RIAS 
Kammerkor i Berlin og Bayerns Radiokor 
og var fra 2018-21 chefdirigent for det 
Franske Radiokor i Paris. Hun dirigerede 
DR Vokalensemblet for første gang i 
foråret 2022 – et vellykket samarbejde, 
der nu har ført til valget af hende som ny 
chefdirigent. Martina Batič dirigerer sine 
første koncerter som chefdirigent for  
DR Vokalensemblet til august 2023.

Ny
æresdirigent

Ny 
chefdirigent

Tak til
Steffen Bruun
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Kommende koncerter 
med DR Vokalensemblet

HÄNDELS MESSIAS 
(med Concerto Copenhagen)
DR Koncerthuset, Koncertsalen
15. december 2022 kl. 19.30
17. december 2022 kl. 14.00 

SPANSKE MESTRE
Trinitatis Kirke, København
18. januar 2023 kl. 19.30
Sct. Mariæ Kirke, Helsingør
19. januar 2023 kl. 19.30
Sorø Klosterkirke
20. januar 2023 kl. 19.30

THE CALLS
DR Koncerthuset, Studie 2
9. februar 2023 kl. 19.00

KOM OG SYNG: BRAHMS’ REQUIEM
DR Koncerthuset, Studie 2
25. februar 2023 kl. 13.30

FRA HILDEGARD TIL ALMA
Trinitatis Kirke, København
10. marts 2023 kl. 19.30

DR VOKALENSEMBLETS 
PÅSKEKONCERT
Trinitatis Kirke, København
29. marts 2023 kl. 19.30

KOM OG SYNG: CARL NIELSEN
DR Koncerthuset, Studie 2
27. april 2023 kl. 17.00

UNDERLIGE AFTENLUFTE
Trinitatis Kirke, København
29. april 2023 kl. 19.30

MYTER & MAGI
Trinitatis Kirke, København
12. maj 2023 kl. 19.30

DEN LYSE NAT
Vor Frue Kirke, Svendborg
15. juni 2023 kl. 17.00 
Trinitatis Kirke, København
16. juni 2023 kl. 19.30

drvokalensemblet.dk
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1.
Hør, hvor englesangen toner:
Hil dig, konge, født i dag,
verdens frelser og forsoner,
fred til jord, Guds velbehag!
Vore røster vil vi føje
til triumfen fra det høje,
juble skal vi glad med dem:
Krist er født i Betlehem,
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.

2.
Kristus fra de høje himle,
Kristus, Gud i evighed!
Hjertet bæver, vi må svimle:
Gud til os på jord steg ned.
Skaberen som os sig klæder,
engle nu med os sig glæder,
syng med fryd hver bange sjæl:
Kristus, vor Immanuel.
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.

3.
Hil dig, du, som fred os bringer,
retfærdssol med lys og vår.
Under dine stærke vinger
liv og lægedom vi får.
Du forlod din høje trone,
gav os livets gyldne krone,
byder sønderknuste ly,
giver lys og håb på ny.
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.

4.
Hilset vær, du svar på længsel!
Skab i os dit ringe bo.
Opluk vore hjerters fængsel,
bo i os, og giv os tro.
Hør, hvor herligt Himmel-sangen
toner hist på hyrdevangen:
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.

FÆLLESSANG
Hør, hvor englesangen toner 
Melodi: Felix Mendelssohn, arr. David Hill
Tekst: Henrik E. Frederiksen
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Melodi: Trad. fransk, arr. David Willcocks
Tekst: Johannes Johansen

FÆLLESSANG
Kom, tro, og kom, glæde

1.
Kom, tro, og kom, glæde,
dansende i kæde,
vi synger på vejen til Betlehem,
her for vort øje
kongen af det høje
er født af jordens kvinde,
se, Herrens tjenerinde,
forenet skal vi finde
Gud og mand.

2.
Kom, konger og hyrder,
kast de tunge byrder
af purpur og pjalter for barnet ned,
kun tro og glæde
ind for ham skal træde,
se, sangen er hans trone,
et trappetrin hver tone,
i ham skal sig forsone
Gud og mand.

3.
Kom, Himlens keruber,
stjernerne får struber,
al ære får Gud i det højeste,
jorden skal kende
freden uden ende,
al magten får den lille,
al verdens kræfter vilde
skal aldrig kunne skille
Gud og mand. 

4.
Her samles de alle,
dem vor Gud vil kalde,
se, her er Guds hus, her er Himlens port,
her er den spæde,
barnedåbens glæde,
her dækkes nadverbordet,
her jubler lovsangskoret
sin første sang for Ordet,
Gud og mand.
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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

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

Kunstnerisk leder for DR Vokalensemblet — Michael Emery

Producent — Peter Tönshoff

Produktionsleder — Cecilie Honoré

Lydproducer — Michael Emery

Musiktekniker — Kim Nissen

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

Tryk — DR Tryk


