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Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664)
Deus in adiutorium 

Hernando Franco (1532-85)
Salve regina 

•

Francisco López Capillas (1614-74)
In horrore visionis nocturnae 

Anonym (1600-tallet) 
Sub tuum praesidium 

•

Arvö Part (f. 1935) 
Virgencita (2012)

Judith Weir (f. 1954) 
Ave regina caelorum (2014)

•

Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664) 
Versa est in luctum 

Alonso Lobo (1555-1617) 
Versa est in luctum 

•

Francisco Guerrero (1528-99) 
Maria Magdalene et altera Maria

Tomás Luis de Victoria (1548-1611) 
Salve regina 

        ca. 1 time og 15 min. uden pause

Program
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Hvordan kan det have været for de 
komponister og musikere, deres familier 
og måske endda deres børn, der begav 
sig ud på den lange rejse til den nye 
verden fra 1500-tallets Spanien? 
Hvad har de mon følt? Spænding? 
Forventning? Sikkert også frygt, for 
foran dem lå en lang, ubehagelig og 
farlig rejse (som de måske ikke engang 
ville overleve) til et nyt og fremmed 
land (hvorfra de måske aldrig ville 
vende tilbage). Er det for fantasifuldt 
at forestille sig, at de udfordringer, 
de stod over for, måske slet ikke var 
så forskellige fra dem, der snart vil 
møde vore dages opdagelsesrejsende: 
astronauter, der er modige nok til at 
kolonisere en anden fjern, uudforsket og 
fremmed verden – planeten Mars.

Og alligevel gjorde de det. Men hvorfor? 
Var det løftet om en andel i de jordiske 
rigdomme – guld og sølv – som blev 
bragt tilbage til Spanien med skibslasten 
fra det nyopdagede kontinent? Eller 
troede de simpelthen, at de udførte 
Guds gerninger: at hjælpe hedenske 
vilde til kristendommen gennem dåben? 
De må have følt sig bekræftet, da den 
hellige jomfru Maria i 1531 i Guadalupe 
tæt på Mexico City selv dukkede op og 
bad to lokale bønder om at bygge en 
kirke til hendes ære (det er nu den mest 
besøgte katolske helligdom i verden).

Mens vi nyder den vidunderlige musik i 
aftenens program (og måske forestiller 
os, hvordan den har lydt i de storslåede 
kirker og katedraler, der blev opført 

i Mexico og de andre lande, der var 
underkuet af conquistadorerne), må vi 
ikke glemme den frygtelige pris, som 
blev betalt af  den indfødte befolkning 
– de aztekiske folk, hvis civilisation 
blev undertrykt med brutal vildskab af 
de spanske angribere. Man kan kun i 
fantasien forestille sig, hvor anderledes 
Latinamerika ville se ud nu, hvis 
erobringen var mislykket…

God fornøjelse!

Michael Emery
Kunstnerisk leder for
DR Vokalensemblet

Kære publikum

Den hellige jomfru Maria, afbilledet over 

alteret i katedralen i Guadelupe, Mexico
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Den engelske kordirigent og musik-
forsker Peter Phillips er en institution 
indenfor renæssancemusik. Som ung 
musikstuderende ved Oxford Universitet 
grundlagde han vokalensemblet The 
Tallis Scholars, der kom til at sætte 
en ny standard for klangskønhed og 
egalitet i fremførelserne af den gamle 
musik. Men måske endnu vigtigere var 
det, at Phillips præsenterede et stort og 
temmelig ukendt repertoire, der kom til 
at åbne utallige musiklytteres ører for 
renæssancemusikkens verden. 

Efter tusindvis af koncerter er The 
Tallis Scholars og Peter Phillips stadig 
uadskillelige og kan i 2023 markere 
et enestående 50-års jubilæum. Af 
og til gæstedirigerer Peter Phillips 
nogle af verdens andre førende kor, 
bl.a. DR Vokalensemblet. Han er også 
ansvarshavende redaktør af tidsskriftet 
Musical Times – og i sin fritid amatør-
pilot og cricketekspert.
 

DR Vokalensemblet er DR’s internatio-
nalt anerkendte kammerkor, hvis reper-
toire 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 Vokal-
ensemblet, som er kendt for sin rene, 
nordiske klang. 

Flere af korets udgivelser har modtaget 
internationale priser og udmærkelser, 
bl.a. to amerikanske Grammy-nomine-
ringer. 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 op-
gaver er at bringe kormusik og fælles-
sang 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.

Peter Phillips
& DR Vokalensemblet

FOTO: ALBERT ROOSENBURG FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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Hvorfor var Puebla-katedralen vigtig? 
Hvad fik dig til at opsøge den?

Jeg vidste, at katedralbiblioteket ikke 
havde været ordentligt katalogiseret 
tidligere. Og det, der ansporede mig, var 
min viden om, at noget ukendt musik 
af Cristóbal de Morales for nylig var 
blevet fundet i andre latinamerikanske 
katedralbiblioteker.

Jeg var også blevet introduceret til 
domkirkens ledelse af Ricardo Miranda 
– en akademiker, der var kulturminister 
i den mexicanske regering, da jeg 
mødte ham første gang, og nu er leder 
af det lokale musikkonservatorium. 
Han kommer selv fra Puebla og kendte 
biblioteket – og så kendte han også 
den nuværende bibliotekar, Luisa Vilar 
Paya, som kan ses sammen med mig 
på billedet. Og besøget blev meget 
vellykket, for jeg var så heldig at finde 
noget interessant ukendt materiale 
der. Jeg tror, at der er mere, men det 
ville have krævet meget mere tid, end 
jeg havde ved det besøg. Biblioteket 
var tidligere blevet katalogiseret 
– men tydeligvis i stor hast og slet 
ikke ordentligt. Men så overtog Luisa 
jobbet. Hun underviser på universitet 
i Puebla, og hun er nu den officielle 
katedralbibliotekar.

Hvordan er katedralen?

Det er en utroligt imponerende bygning 
med en ganske usædvanlig historie. 
Man påbegyndte bygningen i 1575, 
men der var tilbageslag og problemer, 
og arbejdet blev ved med at stoppe og 
begynde igen, og i 1624 gik det helt i 
stå. Men i 1640 blev en ny ærkebiskop 
sendt fra Spanien – Juan de Palafox 
y Mendoza – og han gjorde det til 
sin mission at få byggeriet færdigt. 
Han indsamlede bidrag fra den lokale 
befolkning, han overvågede personligt 
byggearbejdet, og han betalte endda 
noget af det med sine egne penge. Så 
i 1649 stod katedralen endelig færdig. 
Og Padilla-stykket, som vi synger i aften 
– Deus in adiutorium –  ved vi, at man 

Interview

– dirigenten Peter Phillips fortæller om sit besøg på 
biblioteket i Puebla Katedralen i samtale med Michael Emery, 
kunstnerisk leder for DR Vokalensemblet

Peter Phillips og Luisa Vilar Paya studerer en 

af de store korbøger i Puebla Katedralens 

bibliotek 

FOTO: PETER PHILLIPS
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opførte ved indvielsesgudstjenesten for 
katedralen.

Men på det tidspunkt var Palafox 
faldet i unåde hos de lokale jesuitter. 
De var mere magtfulde end ham, og 
det lykkedes dem at overtale Spaniens 
konge til at kalde ham tilbage. Så ved 
indvielsesgudstjenesten i den bygning, 
som han havde reddet og færdiggjort 
efter 80 års arbejde, holdt han 
prædikenen og sagde: ”Jeg må tage 
afsked nu. Jeg er virkelig ked af det. 
Jeg har elsket at være her, og dette er 
et fantastisk fundament”. Og så tog han 
tilbage til Spanien for at blive biskop et 
meget mindre sted.

Hvilken musik fandt du i katedralens 
bibliotek?

Noget af musikken er bevaret 
i korbøger – virkelig store 
læderindbundne bind, der blev placeret 
på en høj pult, så koret kunne samles 
rundt om den og alle synge fra det 
samme eksemplar. På billedet kan du 
se Luisa og mig nærstudere en af disse 
korbøger. Men anden musik er bevaret 
i stemmebøger – meget mindre, i sæt 
på fem eller seks med én bog for hver 
korstemme. Så jeg forsøgte at nå at 
fotografere dem, side for side, og ledte 
efter stykker, der måske var ukendte – 
og det var her, jeg fandt det anonyme 
værk Sub tuum praesidium.

Tror du, der kan være flere stykker at 
finde der?

Ja, det tror jeg. Og sandsynligvis en 
hel del mere i Mexico City og i andre 
biblioteker, som det i Guatemala 

Katedralen, som var den første, der blev 
bygget, efter Hernán Cortés ankom 
fra Spanien og erobrede aztekerne 
i 1521. Man får denne følelse af et 
virkelig stærkt og livskraftigt musikliv 
i katedralerne og kirkerne i løbet af 
1500- og 1600-tallet, fra både de 
komponister, der var emigreret fra 
Spanien, og den næste generation, 
der var indfødte. Og så begynder folk 
som Luisa Paya og andre historikere og 
musikvidenskabsmænd – endelig! – at 
forske grundigt i alt dette materiale og 
grave i det, der måske ligger glemt, på 
bibliotekets hylder. Jeg er sikker på, at 
der er mere at finde.

Stemmebog med den anonyme 

Sub tuum praesidium (3. nodelinie)

FOTO: PETER PHILLIPS
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Spanske mestre 
– en ny verden
I 1519 ankom den spanske udsending 
Hernan Cortes til Mexico, og på få år 
lykkedes spanierne med en erobring, 
der for altid forvandlede det sydameri-
kanske kontinent. Den spanske erobring 
gjaldt ikke kun geopolitikken og rigdom-
mene, men også kulturen og religionen. 
Den første spanske missionær kom 
til Sydamerika fem år efter Cortes, og 
en massiv indsats for at omvende de 
indfødte gik i gang. 

Til den katolske mission hørte musik, 
og der blev sat ind med alle kræfter. I 
1550’erne var den musikalske standard 
i den by, der i dag hedder Mexico City, 
efter sigende på højde med hvad man 
kunne høre ved hoffet i Spanien. Og 
spanske komponister begyndte derfor 
at emigrere til Mexico – eller ”Nueva 
España” (Ny Spanien), som det blev 
kaldt.

I slutningen af 1500-tallet havde den 
spanske musik slået så stærke rødder i 
Sydamerika, at de første amerikansk-
fødte, klassiske komponister begyndte 
at gøre sig gældende. Den klassiske 
musik fra Europa levede altså parallelt 
på to kontinenter – på hver sin side af 
jorden. En fuldstændig ny situation. Med 
tiden fik den sydamerikanske, klassiske 
musik sin egen karakter, nærmest som 
en slags musikalsk dialekt, ligesom det 
engelske sprog kom til at lyde ander-
ledes i USA og i Australien end i 
sprogets hjemland. De seneste årtier 
er der kommet stor opmærksomhed 
på den sydamerikanske musik fra 

renæssancen og barokken, og i aften 
udforsker DR Vokalensemblet og 
den engelske dirigent Peter Phillips 
denne musiks helt særlige rødder og 
forbindelser.

Juan Gutiérrez de Padilla: 
Deus in adiutorium  
Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664) 
var født i Spanien og rejste i 30-års 
alderen på den farefulde vej over 
Atlanten til Mexico. Her levede han 
resten af sit liv og var bl.a. korleder 
i den nybyggede katedral i Puebla. 
Katedralen i Puebla blev det vigtigste 
musikalske centrum i det spanske rige 
udenfor selve Spanien, og den dag i 
dag opbevares utallige af de gamle 
renæssancemanuskripter i kirken.

Padilla skrev over 700 stykker kormusik. 
”Deus, in adiutorium meum intende” 
(Vær nådig, Gud, og red mig) er en 
bøn, der siges i de katolske tidebønner, 
hvor menigheden svarer ”Domine, ad 
adiuvandum me festina” (Skynd dig 
til hjælp, Herre). I Padillas musikalske 
udsættelse bliver iveren understreget: 
Dels er tempoet hurtigt, dels er musik-
ken skrevet for dobbeltkor, som gen-
tager ordene fra to retninger.

Hernando Franco: 
Salve regina  
Den første spanske komponist, der emi-
grerede til Sydamerika, var formodent-
lig Hernando Franco (1532-85). I 1554 
sejlede han som ung mand til Guatemala 
og blev senere korleder i hovedstaden 
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Santiago. I 1575 flyttede han til kate-
dralen i den by, der i dag er Mexico 
City, men som tidligere havde været 
aztekerrigets hovedstad Tenochtitlán. 
Franco var højt agtet som den første 
betydelige korleder her og ligger også 
begravet i kirken. 

Der er bevaret knap 40 korværker 
af ham, bl.a. to udsættelser af 
Mariahymnen Salve Regina (Hil dig, 
Dronning). Udgaven ved denne koncert 
er femstemmig og er et langt stykke på 
ca. 10 minutter.

Stemmerne ligger tæt, næsten oveni 
hinanden, måske fordi Francos korsan-
gere endnu ikke havde så stor spredning 
eller spændvidde hver især.

Francisco López Capillas: 
In horrore visionis nocturnae 
Francisco López Capillas (1614-74) var 
blandt de første klassiske komponister, 
der var født i Sydamerika. Han var 
’andengenerationsindvandrer’, søn af 
en udvandret spansk embedsmand. 
Han begyndte karrieren som assistent 
for Juan Gutiérrez de Padilla i Puebla 
og blev senere korleder og organist i 
Mexico Citys domkirke. 

Selv om han var elev af Padilla, er 
Lopez Capillas’ musik ret anderledes. 
Han brugte ikke den udadvendt stil 
med dobbeltkor, i hvert fald ikke i de 
værker, der er bevaret til i dag. Teksten 
i In horrore visionis nocturnae er en 
beskrivelse fra Jobs bog i Det gamle 

testamente, der fortæller om en 
panikramt nat – angsten for mørket 
var meget voldsommere i 1600-tallet 
end i vores verden, der er oplyst på 
flere måder. ”I uro under nattesyner, når 
mennesker ligger i dyb søvn. Angst og 
rædsel kom over mig, hele min krop 
rystede af angst.”

Anonym komponist: 
Sub tuum praesidium 
I 2020 var koncertens dirigent Peter 
Phillips i Mexico og besøgte Puebla 
Domkirke for at undersøge nogle af 
de mange nodemanuskripter, der 
endnu ikke var blevet gennemgået 
af musikforskere. ”Jeg håbede at 
finde musik af store komponister 
som Victoria eller Morales,” fortæller 
han, ”men jeg valgte i sidste ende at 
se nærmere på et manuskript, hvor 
komponisten var registreret som 
anonym.”

Manuskriptet viste sig at indeholde 
tre motetter. To af dem var afskrifter 
af kendte stykker af Tomas Luis de 
Victoria, mens den tredje, Sub tuum 
praesidium (Under din beskyttelse), var 
af en ukendt komponist. I interviewet 
med Peter Phillips her i programmet 
fortæller han nærmere om det.
 
Arvo Pärt: 
Virgencita
I forhold til de gamle renæssance-
komponister behøver Arvo Pärt ikke så 
megen introduktion. Pärt fra Estland er 
en af verdens mest berømte klassiske 
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nutidskomponister. At hans ekstremt 
fortættede og dybsindige, religiøse 
musik griber så stort et publikum, gør 
ham til en enestående figur i vor tid.

Arvo Pärt har de seneste 20-30 år 
komponeret vokalværker på mange 
sprog, for alle vil gerne have skrevet 
et nyt Pärt-værk. Selv tilhører han 
den russisk-ortodokse kirke, men har 
skrevet mange værker til katolske 
sammenhæng. Virgencita skrev han i 
2012 til en koncert i Mexico City, og 
Pärt sagde ja i respekt for katolicismens 
største mexicanske helligdom, ikonet 
Jomfruen fra Guadeloupe. Et billede af 
Jomfru Maria, som hun viste sig i 1531 
for den hellige Juan Diego.

Teksten er i al sin enkelhed en bøn til 
Jomfru Maria. Musikken arbejder med 
gentagelser og små, subtile forandringer 
i bønnen, der er vedvarende og intens. 
Det gælder også generalpauserne, 
hvor de bedende venter på svar. Mod 
slutningen stiger volumen, og stem-
merne spredes, så de symbolsk for-
binder jorden og himlen. 

Måske kan man også fornemme aftryk 
af spansk og sydamerikansk musik, som 
Pärt har ’fundet’ indenfor den yderst 
strenge teknik, han siden 1970’erne har 
pålagt sig selv at arbejde under.

Judith Weir: 
Ave regina caelorum 
DR Vokalensemblet har opført en del 
stykker af Judith Weir (f. 1954). Hun er 

et fremtrædende navn i britisk musik og 
blev i 2014 udnævnt til ’Master of the 
Queen’s Music’ – officiel hofkomponist 
for den britiske monark (en titel, der går 
helt tilbage til renæssancen). Judith 
Weir vil forsætte som hofkomponist 
under den nye konge, Charles III.

Hendes motet Ave regina caelorum (Hil 
dig, himlens dronning) fra 2014 passer 
perfekt ind i aftenens program. Det 
er livlig og positiv musik, en jublende 
hyldest til Maria, hvor en hurtig, rytmisk 
figur skubber musikken fremad. Judith 
Weir har tilegnet stykket sin lærer, John 
Tavener, der havde stor betydning for 
genkomsten af religiøs klassisk musik i 
slutningen af 1900-tallet.

Juan Gutiérrez de Padilla: 
Versa est in luctum  
Alonso Lobo: 
Versa est in luctum  
To stykker musik til samme tekst og 
med samme liturgiske funktion. Versa 
est in luctum bruges i den katolske 
requiemmesse, altså begravelses-
ritualet. Teksten (hvis begyndelseslinjer 
stammer fra Jobs bog) var meget yndet 
af spanske renæssancekomponister og 
beskriver dyb bedrøvelse i et musikalsk 
billedsprog: ”Min citer er stemt til sorg, 
min fløjte til gråd.”. 

Juan Gutiérrez de Padilla lavede en ret 
konservativ udsættelse, der skrider 
nobelt fremad efter strenge principper 
for flerstemmig musik. Udsættelsen af 
Alonso Lobo blev skrevet til begravelsen 
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af Spaniens kong Filip 2. i 1598. Den er 
seksstemmig og strømmer overdådigt 
og alligevel perfekt kontrolleret. Fuld-
endt musik, der passer sig til en konge-
lig begravelse.

Francisco Guerrero: 
Maria Magdalene 
Den spanske komponist Francisco 
Guerrero (1528-99) var lærer for bl.a. 
Alonso Lobo. Han udvandrede ikke 
til Sydamerika, men tog til gengæld 
på pilgrimsrejse til Det hellige land 
i 1580’erne. På vejen hjem gennem 
Middelhavet blev hans skib overfaldet 
af sørøvere, og den beretning kan man 
læse om i hans rejsebog, der udkom i 
1590 og blev ganske populær.

Guerreros store motet Maria Magdalena 
er skrevet til påsken og bruger som 
tekst fortællingen om Maria Magdalena, 
der kommer til Jesus’ grav og opdager, 
at han er genopstået fra de døde. 
Motetten forløber i to lige store halv-
dele, og uden at den strenge, kirkelige 
stil bliver brudt, kan man i 2. del høre 
antydninger af trompetkald og halleluja-
råb for Jesu genopstandelse.

Tomás Luis de Victoria: 
Salve regina  
Tomás Luis de Victoria (1548-1611) 
regnes for den spanske renæssances 
største komponistnavn, og hvis man vil 
høre hvorfor, så er hans ottestemmige 
Salve Regina et imponerende bevis.

Victoria komponerede fire forskellige 
udsættelser af denne tekst, og den 
ottestemmige udgave fra 1576 er hans 
største og mest overvældende. Den er 
skrevet for dobbeltkor (to grupper med
 hver fire stemmer), men grupperne er 
uens sammensat, så den ene halvdel 
klinger lysere og den anden dybere. 
Udover et intrikat arbejde med stem-
mernes konstante imitation skaber 
Victoria nærmest tredimensionelle 
virkninger ved at kombinere og adskille 
de to grupper. Det er suverænt kom-
poneret, og det lange forløb samler sig 
til en rent ud sagt symfonisk hyldest til 
Jomfru Maria. 

Jens Cornelius

Scenevært
Scenevært Celine Haastrup er en af de faste 

værter i P2 Koncerten, hvor hun bl.a. præsenterer 

DR Symfoniorkestrets Torsdagskoncerter for 

radiolytterne. Celine er også vært i eftermiddags-

programmet Vores verden. 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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JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA:
Deus in adiutorium
Vær nådig, Gud
Tekst: Davidssalme 70; Det lille gloria 

Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri et Filio:
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio 
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen. 
Alleluia.

HERNANDO FRANCO:
Salve regina 
Hil dig, o dronning
Tekst: Maria-antifon 

Salve, Regina,
Mater misericordiæ,
vita, dulcedo, spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac 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 semper Maria.

Vær nådig, Gud, og red mig,
skynd dig til hjælp, Herre!
Ære være Faderen og Sønnen 
og Helligånden, 
som det var i begyndelsen, 
således også nu og altid 
og i al evighed. Amen.
Alleluia.

Oversættelse: fra Salme- og bønnebog

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.

Tekster
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FRANCICSO LÓPEZ CAPILLAS:
In horrore visionis nocturnae
I uro under nattesyner
Tekst: Jobs bog kap. 4 v. 13-14

In horrore visionis nocturnæ, 
quando solet sopor occupare homines
pavor tenuit me, et tremor, 
et omnia ossa mea perterrita sunt.

ANONYM:
Sub tuum praesidium
Til din beskyttelse
Tekst: katolsk Maria-bøn

Sub tuum praesidium confugimus, 
Sancta Dei Genetrix. 
Nostras deprecationes 
ne despicias in necessitatibus, 
sed a periculis cunctis libera 
nos semper, Virgo gloriosa 
et benedicta. Amen.

ARVO PÄRT:
Virgencita 
Jomfru Maria
Tekst: Anonym liturgisk

Virgencita de Guadalupe, 
salva nos, salva. 
Santa María de Guadalupe, 
ruega por nosotros.  
Virgencita, salva nos. 
Santa María, Madre de Dios, 
salva nos, 
ruega por nosotros pecadores. 
Salva nos, ahora y 
en la hora de nuestra muerte. 
Nuestra Senora de Guadalupe, 
Virgencita, ruega por nosotros. 
Amen.

I uro under nattesyner,
når mennesker ligger i dyb søvn.
Angst og rædsel kom over mig,
hele min krop rystede af angst.

Til din beskyttelse tager vi vor tilflugt, 
hellige Guds Moder! 
Vend dig ikke bort fra os, 
når vi anråber dig i vor nød, 
men fri os altid ud af alle farer, 
du herlighedsfulde 
og velsignede Jomfru. Amen.

Jomfru Maria af Guadalupe, 
frels os, frels os.
Hellige Maria af Guadalupe, 
bed for os.
Madonna, frels os.
Hellige Maria, Guds Moder, 
frels os, 
bed for os syndere. 
Frels os nu 
og i vor dødstime.
Vor Frue af Guadalupe, 
Jomfru Maria, bed for os. 
Amen.
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JUDITH WEIR:
Ave regina caelorum 
Hil dig, alle himles Dronning
Tekst: Maria-antifon

Ave Regina caelorum, 
Ave Domina Angelorum, 
Salve radix, salve porta, 
Ex qua mundo lux est orta. 
Gaude, Virgo gloriosa, 
Super omnes speciosa, 
Vale, 0 valde decora!
Et pro nobis Christum exora.

JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA:
Versa est in luctum
Til klagesang er vendt
Tekst: Jobs bog, kap. 30

Versa est in luctum 
cithara mea 
et organum meum 
in vocem flentium. 
Parce mihi, Domine, 
nihil enim sunt dies mei. 

FRANCISCO GUERRERO: 
Maria Magdalene et altera Maria
Maria Magdalene og den anden Maria 
Tekst: Markus-evangeliet, kap. 16 v. 1-2, 5-6

Maria Magdalene 
et altera Maria 
emerunt aromata
ut venientes ungerent Iesum.
Et valde mane 
una Sabbatorum
veniunt ad monumentum
orto iam sole, alleluia.

Oversættelse: Hanne Nielsen

Hil dig, alle himles Dronning,
Hil dig, engles Herskerinde
Vær du hilset, rod og åbning
hvorfra lys blev født i verden.
Glæd dig, ærefulde jomfru,
du, den skønneste af alle,
Far vel, o du fagreste! 
Og bed for os om Kristi nåde.

Oversættelse: Hanne Nielsen

Til klagesang er vendt 
min harpes klang
og mit orgel til stemme 
for de sorgfuldt grædende. 
Skån mig, o Herre,
for mine dage er som intet.

Oversættelse: Hanne Nielsen

Maria Magdalene 
og den anden Maria, 
købte vellugtende salver 
for at gå ud og salve Jesus.  
Og meget tidligt 
den første dag i ugen 
kom de til graven 
efter solopgang, alleluia.
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Et introeuntes in monumentum
viderunt iuvenem 
sedentem in dextris
coopertum stola candida
et obstupuerunt.
Qui dicit illis:
“Iesum quem queritis 
Nazarenum cruxifixum:
surrexit, non est hic.
Ecce locus ubi posuerunt eum.” 
Alleluia.

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Salve regina 
Hil dig, o dronning
Tekst: Maria-antifon

Salve, Regina,
Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac 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 semper Maria.

Og da de kom ind i graven, 
så de en ung mand 
siddende til højre
klædt i en hvid kjortel,  
og de blev forfærdede.  
Men han sagde til dem: 
”I søger efter Jesus fra Nazaret, 
den korsfæstede: 
Han er opstået, han er ikke her. 
Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!”
Alleluia.

Oversættelse: fra Salme- og bønnebog

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.

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

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

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

Kommende koncerter med DR Vokalensemblet
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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 — Knud Erik Esmarch

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

Forside — Den hellige jomfru Maria af Guadalupe, 

   maleri fra 1500-tallet

Tryk — DR Tryk drkoncerthuset.dk

DR’s KONCERTVIRKSOMHED STØTTES AF BLANDT ANDRE 

A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL

DEN A.P. MØLLERSKE STØTTEFOND

AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND

AUGUSTINUS FONDEN

CARL NIELSEN OG ANNE MARIE CARL-NIELSENS LEGAT

FONDATION CARIS

KNUD HØJGAARDS FOND

WILHELM HANSEN FONDEN

BECKETT-FONDEN

STATENS KUNSTFOND

FREDERIKSBERG FONDEN

VENNEFORENINGEN FOR DR’s KOR OG ORKESTRE


