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Festivaloverblik

Fredag 21. oktober
Kl. 16.30 Goes Swedish II
 Eric Ericsons Kammarkör, Dirigent: Florian Benfer side 6

Søndag 23. oktober
Kl. 16.30 … into something rich and strange
 Helsingin kamarikuoro, Dirigent: Nils Schweckendiek side 10

Mandag 24. oktober
Kl. 13.30 Workshop for unge komponister med
 Helsingin kamarikuoro og James Wood side 16

Tirsdag 25. oktober
Kl. 13.30 Workshop for unge komponister med
 Helsingin kamarikuoro og James Wood side 16

Kl. 17.30 Sunt Lacrimae Rerum
 Ars Nova Copenhagen, Dirigent: Paul Hillier side 18

Kl. 18.25 Spem in Alium
 Ars Nova Copenhagen, Helsingin kamarikuoro, 
 DR VokalEnsemblet, Dirigent: Paul Hillier side 18

Onsdag 26. oktober
Kl. 16.00 Paneldiskussion om nordisk kormusik
 Deltagere: Peter Bruun, John Frandsen, Paul Hillier, 
 Nils Schweckendiek og Helena Tulve side 23

Kl. 17.30 Alle veje fører til Rom
 DR VokalEnsemblet, Dirigent: Marcus Creed side 24

Torsdag 27. oktober
Kl. 17.30 Orphic Songs
 Det Norske Solistkor, Dirigent: Grete Pedersen side 30
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istorien om The Nordic Choir 

Expedition 2016 begynder – helt 

bogstaveligt – med en samtale på 

den franske middelhavskyst.

I september 2013 udspandt sig i Marseil-

le en udgave af Tenso Days – en tilbageven-

dende, rejsende korfestival med deltagelse 

af et skiftende udvalg af de ensembler, 

som er samlet i det europæiske netværk 

for professionelle kammerkor, Tenso.

Under en pause i et af arrangementerne 

udvekslede Nils Schweckendiek, kunst-

nerisk leder for Helsingin kamarikuoro, 

og Thomas Kiørbye, manager for Ars 

Nova Copenhagen, erfaringer om udfor-

dringerne for uafhængige professionelle 

kor, men meget hurtigt kom samtalen i 

stedet til at handle om, hvor interessant 

det kunne være, hvis de to ensembler 

kunne gæsteoptræde i hinandens byer. 

Erfaringsudvekslingen kunne så blive 

konkret musikalsk og direkte tage afsæt 

i den nordiske kortradition, som vi er fæl-

les om, men som vi i alle de nordiske lan-

de samtidig har hver vores unikke versi-

on af. Der var altså også brug for input fra 

Sverige og Norge, og det tog heldigvis kun 

et øjeblik at overbevise kollegaerne fra 

Eric Ericsons Kammarkör og Det Norske 

Solistkor, som også begge var i Marseille, 

om at idéen var god. 

Herfra er der gået det meste af tre år 

med fundraising og planlægning, som 

nu endelig munder ud i, at vi i løbet af 

efteråret 2016 i hver de fire nordiske 

hovedstæder Oslo, Helsinki, Stockholm 

og København i festivalform kan præ-

sentere koncerter med ensembler fra 

alle de fire nordiske lande. Tilsammen 

vil koncerterne udgøre den mest om-

fattende samlede live fremvisning til 

dato af det ypperste indenfor nordisk 

professionel kor- og ensemblesang.

I København bliver det endda endnu 

flottere, idet DR VokalEnsemblet (lige-

som de øvrige ensembler medlem af 

Tenso) og Ars Nova Copenhagen i fælles-

skab er værter for en udvidet version af 

festivalen, som tillige er den første dan-

ske udgave af Tenso Days. I kraft af det- 

te samarbejde kan festivalen i Køben-

havn ikke bare præsentere endnu et nor-

disk elite-vokalensemble og i alt 5 kon-

certer, hvor ny kormusik fra hele Norden 

sættes overfor værker fra det internati-

onale repertoire – programmet omfatter 

desuden en workshop for unge kompo-

nister om det at komponere for kor, en  

panelsamtale om nordisk kormusik og 

et samarbejde mellem tre af de deltagen-

de ensembler om en sjælden opførelse 

af Thomas Tallis’ berømte 40-stemmige 

motet Spem in alium.

Og så skal vi jo ikke glemme at næv-

ne, at alle koncerter og øvrige arrange-

menter er gratis! 

Velkommen til Tenso Days Copenha-

gen / The Nordic Choir Expedition 2016!

Velkommen

H



4

enso er et middelalderligt proven-

calsk ord, som dækker over en 

særlig genre af trubadursang. To 

eller flere trubadurer, datidens san-

gere, komponister og digtere, tager 

emner op, som de forsvarer i poesi og 

sang. Moralske emner eller kærlighed 

er som regel inspirationen.  Tenso net-

work består af 20 af Europas bedste 

professionelle kor, der alle deler et stort 

engagement i nutidig a cappellasang. 

De kommer fra Danmark, Norge, Sve-

rige, Finland, Estland, Letland, Polen, 

Kroatien, Slovenien, Tyskland, Holland, 

Belgien, Frankrig, Spanien, Portugal og 

Irland.  Korene arrangerer musikfesti-

valer, Tenso Days, flere gange årligt 

rundt i Europa, og de bestiller ny kor-

musik, arrangerer master classes for 

unge dirigenter og unge komponister, 

de har etableret et kammerkor for unge 

sangere, og de arrangerer Professional 

Days for kunstneriske ledere – dirigen-

ter som administrative.

www.tensonetwork.eu

Tenso

T
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Fredag 21. oktober
Kl. 16.30 i Trinitatis Kirke

Eric Ericsons Kammarkör
Florian Benfer, dirigent

Goes Swedish II
David Wikander (1884-1955)  Förvårskväll
Folke Rabe (f. 1935) Joe’s Harp
Daniel Börtz (f. 1943) fra I mörkret av röster
Hugo Alfvén (1872-1960) Aftonen
Karin Rehnqvist (f. 1957)  Davids nimm
Gustav Lindsten (f. 1990)  Penumbra

– kort pause –

Ingvar Lidholm (f. 1921)  Libera me
Ludvig Norman (1831-85) Jordens oro viker

Et uddrag af aftenens program i en optagelse fra en koncert i Helsinki 
i august sendes 26. oktober kl. 19.20 som anden del af P2 Koncerten. 
Koncerten kan efterfølgende høres på dr.dk/p2koncerten.
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David Wikander var organist i Stor-

kyrkan i Stockholm og kendt for både 

sine salmer (En vänlig grönska) og sine 

romantiske korkompositioner som Kung 

Liljekonvalje og Förvårskväll (beskre-

vet som ”en drøm af gådefuld forvent-

ning”), sidstnævnte til et digt af arbej-

derdigteren Ragnar Jändel.

Folke Rabe skrev Joe’s Harp i 1970 i en 

tid, hvor komposition for hans vedkom-

mende indebar praktiske studier af mu-

sikkens elementære funktioner: musik 

er klang, men også social funktion. Han 

komponerede korsatser til Karl-Erik An-

derssons Bel Canto-kor. Joe’s Harp henty-

der til jødeharpen og bygger på en nasal 

sangteknik med forskellige overtoner.

Daniel Börtzs I mörkret av röster for a 

cappella kor og to rørklokker voksede 

frem af Göran Sonnevis vældige Bok 

utan namn (2012), en endnu ikke størk-

net tekstmasse om at være menneske. 

Börtz anvender i sit værk en del af de 

kortdigte, som ligger mellem de større 

blokke, som ”markeringer i teksten”, 

som punktummer. ”Men for mig er de 

eksplosive! Jeg ser dem som fantastiske 

kærlighedsdigte med en eksistentiel 

baggrund.” Kærligheden mellem kvin-

de og mand gennemsyrer værket.

Hugo Alfvén komponerede i 1942 Afto-

nen til sit eget kor, Siljanskören. Teksten 

er et naturdigt skrevet af prins Gustafs 

favoritpoet Herman Sätherberg. Aften 

og skov antydes forsigtigt med allusio-

ner til folketone og valdhorn. 

Karin Rehnqvist voksede op med kir-

kens kortradition, men fik i studieåre-

ne i Stockholm også kontakt med den 

folkelige sangtradition. En aften optog 

hun en lille vise på bånd, vendte bån-

det om, afspillede det baglæns og blev 

fascineret af de nye lyde og den nye ar-

tikulation, der opstod. Materialet blev 

manipuleret med krebs og inversion 

(fra Arnold Schönbergs tolvtoneteknik) 

og overført til noterede sangstemmer. 

Således fødtes Davids nimm, hvis titel 

er rekonstrueret af teksten til visen, 

læst baglæns.

Gustav Lindsten er uddannet ved Got- 

lands Tonsättarskola og Kungliga Mu-

sikhögskolan i Stockholm. Klangfarven 

og harmonik i Penumbra (halvskygge) 

for kammerkor og elektronik baseres 

på en overtoneanalyse af hans egen 

stemme under læsningen af visse nøg-

leord i Robert Gilbert-Lecomtes digt 

The Wing Sleep. ”Jeg forestiller mig, at 

stykket på visse måder minder os om 

grænsen mellem, hvad vi opfatter som 

en lille lydkomponent og det større bil-

lede, vi slutteligt fornemmer i lyden i 

sig selv.”

Om musikken og komponisterne
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Ingvar Lidholm komponerede motet-

ten Libera me i 1993-94 til det Svenske 

Radiokor og Eric Ericson. ”Jeg vil have 

tekst med styrke og intensitet, med 

stor og stærk mening”. Han valgte den 

katolske dødsmesses centrale tekster, 

som med sine dramatiske skildringer 

af dommens og gengældelsens dag 

og – i kontrast dertil – bønnen om evig 

fred og evigt lys er både universel og 

kraftfuld. Libera me er et dramatisk 

vægmaleri i stærke, delvist brutale far-

ver. Motetten indeholder meget få po-

lyfone teksturer, men arbejder i stedet 

så meget mere med det unisone, ak-

korder, brede melodier og dynamiske 

forandringer. De rasende, skærende, 

kromatiske fortissimoråb, som åbner 

Libera me, og de akkord-tunge, kraftigt 

dissonerende sus mellem himmel og 

jord er skrevet til at skræmme publi-

kum fra vid og sans.

Ludvig Norman blev som komponist, 

hofkapelmester, pianist og kritiker en 

nøgleperson i Stockholms musikliv i 

midten af 1800-tallet. Takket være et 

Jenny Lind-stipendium fik han uddan-

nelse ved konservatoriet i Leipzig. Hans 

biografiforfatter Frans Hedberg taler 

om hans personligheds ”rige indhold 

og lukkede overflade”. Normans motet 

Jordens oro viker med tekst af den sto-

re salmedigter Johan Olof Wallin blev 

sandsynligvis skrevet i 1878.
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Eric Ericsons Kammarkör blev grundlagt i 1945 af Eric Ericson og har siden da været et af 
Sveriges mest betydningsfulde og værdsatte kor. Gennem Erik Ericsons rige musikalske gerning 
er koret blevet en slags idealensemble og som sådant eftertragtet i både Sverige og udlandet. 
Den store nysgerrighed, der karakteriserede Eric Ericson, har gjort, at repertoiret gennem årene 
er blevet meget varieret: fra den elskede svenske korlyrik til udfordrende avantgarde, via jazz 
og barokmusik, og under ledelse af den nuværende chefdirigent Fredrik Malmberg fortsætter 
koret nu ind i fremtiden med det mål at forvalte og udvikle arven efter Eric Ericson. Internationalt 
hører Eric Ericsons Kammarkör til den absolutte elite af professionelle ensembler og har mange 
spændende udenlandske samarbejder foran sig. Basen for Eric Ericsons Kammarkör i Sverige 
er den nu tiårige samarbejdsaftale med Kungliga Filharmonikerna i Konserthuset i Stockholm. 

www.eekk.se

Florian Benfer er kunstnerisk leder for Stockholms Kammarkör og Deutscher Jugendkammer-
chor og leder af ARTON Vocal Ensemble, som han grundlagde i 2011. Han har arbejdet som 
vikarierende kormester på Kungliga Operan Stockholm. Siden 2011 har han haft et nært sam-
arbejde med både det Svenske Radiokor og Eric Ericsons Kammarkör. I 2008 modtog Florian 
Benfer Gustav Sjökvist stipendiet for unge kordirigenter og i 2010 det Kungliga Musikaliska 
Akademiens stipendium. I 2012 modtog han Eric Ericsons rejsestipendium.

Sangere i Eric Ericsons Kammarkör

Eric Ericsons Kammarkör

Sopran
Eva Berglund
Maria Bergman*
Linnea Bergstam
Maria Demérus**
Emma Fagerström
Emelie Power
Laila Prigorowsky
Helena Ströberg**
 
Alt
Maria Erlan Carlsson**
Anna Graca
Charlotta Hedberg
Elin Lannemyr
Helena Mann Sundström
Maria Nordstedt
Sara Silvmark
Ingrid Sköld Aareskjold

Tenor
Michael Axelsson
Björn Barje
Love Bergman
Björn Paulson
Szymon Rudzki
Johan Uusijärvi
Martin Åsander
 
Bas
Olof Akre
Gunnar Birgersson
Filip Hamber*
Andreas E Olsson***
Ove Pettersson
Jaan Seim
Anton Tizkiy
David Wijkman

 

*solo i Lindsten
**solo i Rehnqvist
***solo i Börtz
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Søndag 23. oktober 
Kl. 16.30 i Trinitatis Kirke

Helsingin kamarikuoro 
Nils Schweckendiek, dirigent

... into something 
rich and strange
Lotta Wennäkoski (f. 1970) Ommel
Beat Furrer (f. 1954) Enigma I-IV, VI

– kort pause –

Perttu Haapanen (f.1972) … sino phonia, paronomasia 
Alex Freeman (f. 1972) A Wilderness of Sea
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Århundredgamle ord, ny musik. Lotta 

Wennäkoski har sat musik til en ja-

pansk tanka fra 700-tallet af Abe no 

Iratsume. Teksten er oversat til fem 

forskellige sprog, og komponisten har 

med udgangspunkt i hvert sprogs sær-

lige karakter ladet sig inspirere til at 

formidle fem ganske forskellige for-

tolkninger af det samme korte digt. 

Den schweiziske komponist Beat Fur-

rer fascineredes for et par år siden af 

Leonardo da Vincis profetier og har 

taget disse mystiske skrifter som af-

sæt for en suite af associationsrige og 

bedragerisk enkle miniaturer. Ameri-

kaneren Alex Freeman, bosat i Finland, 

har i anledning af 400-året for William 

Shakespeares død sammenstillet sit 

eget udvalg af vand-relaterede tekst-

stykker af den store dramatiker og har 

på den måde skabt et klangfuldt og 

stærkt marinebillede. Det eneste værk 

i programmet baseret på en samtidig 

tekst er Perttu Haapanens sino phonia, 
paranomasia, hvor komponisten med 

sin legende tilgang til klang og til or-

denes betydninger har forvandlet et 

uddrag af digteren Markku Paasonens 

Sange om Byer, som sank i Havet (Laulu-

ja mereen uponneista kaupungeista) til 

“noget rigt og mærkværdigt”.

Som tingene dog forandres, når de 

udtrykkes på et andet sprog! Den de-

finitive, udtømmende oversættelse ek- 

sisterer ganske enkelt ikke. Selv om 

indholdet i et digt kan bevares mere 

eller mindre intakt, er der så meget 

mere over, under, rundt om og inden i: 

lyde, timbre, farver, endeløse variatio-

ner i betoningen. Foruden en uendelig 

mangfoldighed af betydninger, som 

åbner døre her, der og alle vegne i alle 

tænkelige retninger.

Afsættet for korværket Ommel, be-

stilt af Helsingin kamarikuoro, er en-

kelt: at skrive musik til den samme 

mere end tusind år gamle tanka (en 

japansk digtform), oversat til flere for-

skellige sprog. “Jeg efterstræbte ikke de 

finere nuancer i kunsten at oversætte 

poesi – oversættelserne er simple, end-

og hverdagslige, og i nogle tilfælde bi-

beholder de ikke originalens syllabiske 

regler. Heller ikke indholdet er præcis 

det samme i alle versioner, selvom jeg 

i min naivitet først forestillede mig, at 

dette ville være tilfældet: At det altid 

ville være mærkbart identisk, så at det 

efterhånden ville blive velkendt for lyt-

teren. Og at formen på den anden side 

ville være fuldstændigt forskellig: for-

skellige ord, organiseret på forskellige 

måder, forskelligt klingende fonemer, 

en fuldstændigt anderledes musik.”

I Ommel synges det udvalgte digt på 

ungarsk, fransk, japansk, engelsk og 

russisk. Den originale tanka er skre-

vet i det 8. århundrede af den japanske 

digterinde Abe no Iratsume.

Om musikken og komponisterne
År
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Lotta Wennäskoski (1970) studerede 

komposition på Sibelius Akademiet 

hos Eero Hämeenniemi, Kaija Saari-

aho og Paavo Heininen og hos Louis 

Andriessen i Holland. Hendes orkester- 

værk Sakara er bestilt af Esa-Pekka  

Salonen. Wennäkoski var nomineret til 

Nordisk Råds Musikpris i 2004 og 2014. 

Minioperaen Lelele blev opført under 

Musica Nova Helsinki, Märzmusik Ber-

lin, Warszawa Efterår og Huddersfield 

Festival. En CD med hendes kammer-

musik, ‘Culla d’aria’, udsendtes i 2008 

på Alba Records. Hendes orkestervær-

ker kan høres på Ondine-udgivelsen 

‘Soie’ (2015).

Beat Furrer er født i Schweitz i 1954, 

men har siden 1975 boet i Wien. Den 

menneskelige stemme står centralt i 

hans musik, som omfatter talrige ope-

raer og andre musikdramatiske vær-

ker, såvel som en betydelig mængde 

kormusik og værker for vokale solister. 

Særligt er han interesseret i at udfor-

ske hele det spektrum af lyde, som 

kan produceres med den menneskelige 

stemme, fra knapt hørbare luft- og ån-

dedrætslyde over tale og sang til (stili-

serede) øresønderrivende skrig.

Enigma-serien (2006-2015) har sin op-

rindelse i en bestilling af et stykke for 

ungdomskor. Furrer var overbevist om, 

at unge mennesker er i stand til langt 

mere, end hvad man vanligvis forven-

ter af dem. En del af de senere stykker 

i serien er dog uden tvivl udenfor ræk-

kevidde for amatører, både i relation til 

vokalt omfang og musikalske udfor-

dringer. De fleste Enigma’er forfølger 

en enkelt slående simpel musikalsk 

idé. Alle tekster i serien er taget fra Le-

onardo da Vincis profetier, en samling 

af tekster, hvori Leonardo beskriver 

hverdagslige ting som fx drømme eller 

metaller og alene ved at skrive i frem-

tidsform forvandler beskrivelserne til 

profetiske visioner med et skær af my-

stik og forudanelse. Furrers kormusik 

er kendetegnet ved hans fascination af 

transformationsprocesser. I løbet af en 

gentaget figur kan en vokal fx gradvist 

blive ændret, en tonehøjde skifte, eller 

han kan foreskrive en subtil bevægelse 

fra stemt til ustemt lyd-produktion. El-

ler alle de tre parametre ændres måske 

på én gang, med de ikke ubetydelige 

krav, som dette stiller til sangernes pa-

rathed – både mentalt og vokalt.

“… sino phobia, paronomasia adskil-

ler sig fra mine tidligere vokalværker, 

hvor jeg anlagde en traditionelt melo-

disk tilgang til mødet mellem sprog 

og musik. I stedet for et traditionelt 

ekspressivt udtryk og en persona, som 

taler til os her og nu, er Markku Paaso-

nens tekst (Boujaafar Beach II) spredt 

ud i tid, uforbundet og formløst – som 

genstande på en udstilling. Ord flyder, 

udspændt i bløde diatoniske harmonier 

hvorfra kromatiske linjer lejlighedsvis 

bringer dem frem i fokus. I begyndelsen 

kommer ord kun sjældent til syne, men 

som stykket skrider frem forekommer 

de oftere. På den måde løber teksten 

sammen til en enhed, i takt med at 

fragmenter og enkelte ord bringes 

sammen, og digtet – i og med at teksten 

fortættes – gradvist begynder at over-

lappe med sig selv. Her, hvor sproget 

(som det udtrykkes i digtet) ”svulmer 

op”, vrider musikken sig fri af Paaso-

nens originale tekst og begiver sig ud i 

et omfattende talekorsafsnit, et korisk 

Babel, hvor ord og sprog forvandles og 

sammenblandes gennem anvendelse 

af anagrammer, rim, klanglige varia-

tioner og fonetiske transformationer. I 

traditionen efter Dada, James Joyce og 

Volter Kilpi får de ordmæssige associa-

tioner frit løb. …sino phonia er i sidste 

ende en musikalsk-sproglig oplevelse 

med mange niveauer, i og med at den 

kropslige erfaring af digtet som tekst 

bliver fuldt så væsentlig som den lydli-

ge oplevelse af musikken.



13

Perttu Haapanen studerede komposi-

tion ved Sibelius Akademiet hos Erkki 

Jokinen og Paavo Heininen fra 1994 til 

2002. Han har deltaget i master clas-

ses med bl.a. Magnus Lindberg, Kaija 

Saariaho, Michael Jarrell og Jonathan 

Harvey og har studeret elektroakustisk 

musik på IRCAM i Paris. Hans musik er 

blevet opført ved adskillige koncertse-

rier og festivaler, heriblandt Music of 

Today (The Philharmonia Orchestra), 

Wien Modern, MaerzMusik, Ultraschall, 

Warsaw Autumn, Nordiske Musikdage, 

ISCM og Musica Nova Helsinki.

Amerikanske Alex Freeman har med 

sin musik høstet anerkendelse fra  

The Jerome Foundation, The McKnight 

Foundation, American Composers Fo-

rum og The American Academy og 

Arts and Letters. Senest blev han tildelt 

et 1-årigt arbejdslegat fra Den Finske 

Kulturfond. Hans kammerværker og 

kormusik opføres regelmæssigt både 

i USA og i udlandet, særligt i Finland, 

hvor han studerede under Fulbright 

programmet og som udvekslingsstu-

dent på Sibelius Akademiet i 2001, og 

hvor han fortsat skriver nye værker og 

forsker i finsk musik. Indspilninger af 

hans musik er udkommet på Alba, Al-

bany Records, Innova Rcordings og Na-

vona Records. Han har taget eksaminer 

fra The Juilliard School, Boston Univer-

sity og The Eastman School of Music.

A Wilderness of Sea trækker på fire 

af Shakespeares mest berømte værker 

og spinder en rød tråd af det forhold, 

at de alle adresserer to af de mest uni-

verselle aspekter af den menneskelige 

eksistens: vand og flygtighed. Næppe 

nogen anden digter i den vestlige lit- 

teraturhistorie har mere forfinet og  

udførligt skildret “vort lille livs” flyg- 

tige karakter. Ja, dette tema gennem- 

syrer såvel hans mest tragiske som 

hans mest komiske værker. Shakespea-

re forstod menneskets lidenhed ansigt 

til ansigt med naturen og kendte til de 

specifikke vilkår, som gælder for livet 

på og i nærheden af havet. Hans beskri-

velser og metaforer, således som de 

knytter sig til det maritime felt, vidner 

om en bemærkelsesværdig følsomhed 

for naturen og for menneskets plads i 

den. For eksempel har hans beskrivel-

se af en druknet sømand i Full Fathom 
Five en næsten videnskabelig, kemisk 

klang og synes på den måde at udtryk-

ke en forkærlighed for nuancer på et 

mikroskopisk niveau. På samme måde 

tilbyder hans forudseende skildring af 

“the hungry ocean”, som til slut udslet-

ter selv de mest ophøjede menneske-

lige frembringelser, et glimt af hans 

uforlignelige forståelse af drama i den 

størst tænkelige skala. Kun uger efter 

at videnskabsmænd har advaret om, 

at verdenshavene inden udgangen af 

dette århundrede kan være steget med 

næsten en meter, genlyder Shakespe-

ares ord på en måde, som han næppe 

kan have gjort sig forestillinger om. 

Hans ocean var uendeligt, ubegræn-

set i omfang og styrke; grænserne for 

vores ocean synes vi nu endelig selv at 

være i færd med at nedbryde, så vi med 

hele vor civilisation synes at befinde 

os i samme situation som Titus Andro-

nicus, når han udbryder:

For now I stand as one upon a risk
environed with a wilderness of sea,
Who marks the waxing tide grow

 wave by wave,
Expecting ever when some envious surge
Will in his brinish bowels swallow him.
(-Titus Andronicus, Act II, sc. 1)
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Helsingin kamarikuoro (Helsinki Kammerkor) stiftedes i 1962 som Den Finske Radios 
Kammerkor og antog sit nuværende navn i 2005. Det er i dag Finlands eneste professio-
nelle kammerkor, og dets brede repertoire spænder over musik fra renæssancen til nutiden. 
Særligt for sit arbejde med ny musik har ensemblet høstet anerkendelse. Koret optræder 
regelmæssigt ved festivaler i Finland og i udlandet og samarbejder med symfoniorkestre 
og instrumentale ensembler, specialiseret i henholdsvis tidlig og ny musik. Dets koncerter 
transmitteres regelmæssigt i finsk radio og tv, og det har også optrådt i produktioner for 
The Arte Channel og EBU. 

www.helsinkichamberchoir.fi

Nils Schweckendiek har været kunstnerisk leder for Helsingin kamarikuoro siden 2007. 
Han er født i Tyskland, og voksede op i England, hvor han studerede musik på Clare 
College, Cambridge, før han fortsatte med studier i orkester- og kordirektion i Freiburg og 
Helsinki. Gæsteengagementer har ført ham til operaen i Leipzig, Den finske Nationalope-
ra, Savonlinna Opera Festival, SWR Vokalensemble Stuttgart, Nederlands Radiokor, Det 
kroatiske radio- og tv-kor og DR Koncertkoret såvel som til orkestre rundt om i Finland og 
mange andre europæiske lande. Han er særligt engageret i opførelsen af vor egen tids 
musik og har stået i spidsen for omkring halvfems uropførelser, inklusive både musikteater, 
orkesterstykker og værker for kor og instrumentalensemble. I 2013 blev hans opførelse 
med Helsingin kamarikuoro af Einojuhanni Rautavaaras monumentale Vigilia udsendt på 
Arte. Han har været professor i kordirektion på Sibelius Akademiet ved Det Kunstneriske 
Universitet i Helsinki siden 2014. 

www.schweckendiek.org

Sangere i Helsingin kamarikuoro 

Helsingin kamarikuoro

Sopran
Júlia Heéger
Heta Kokkomäki
Helge Kõrvits
Mirjam Solomon*
Hilkka Ylinärä
 
Alt
Lotte Lehikoinen
Sirkku Rintamäki*
Iris Roost
Susanna Tollet

Tenor
Martti Anttila
David Hackston*
Jukka Jokitalo
Antero Törhönen

Bas
Keimo Joensuu
Juha-Pekka Mitjonen*
Juhani Vesikkala
Sakari Ylivuori

* solo: Freeman
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Mandag + tirsdag 24.+ 25. oktober
Kl. 13.30 - 16.30 i Trinitatis Sognehus

Helsingin kamarikuoro
James Wood, instruktør

Workshop for 
unge komponister
Deltagende komponister:
Aftab Darvishi (IR), Piyawat Louilarpprasert (TH), Sophie Sparkes (UK)

Siden 2011 har Tenso netværket, som er beskrevet andetsteds i  
denne programbog, foranstaltet workshops for komponister fra det  
meste af verdenen. 
Hovedsigtet har været at gøre komponiststuderende mere hjemmevante,  
når de beskæftiger sig med den menneskelige stemme og i særdeleshed  
med professionelle vokalensembler eller kammerkor. Der gives coaching  
af James Wood, som har været en gennemgående figur sekunderet  
af etablerede komponister og kordirigenter som Leo Samama, Ronald  
Hayrabedian, Fredrik Malmberg m.fl. Notation, stemmeteknik og live  
demonstration af komponistens partitur omsat til levende sangere og med  
dialog med dem og endda spørgsmål fra publikum har karakteriseret de  
foregående års workshops. Forløbet indebærer naturligvis en sortering  
og flere runder, hvor der er medvirken af et professionelt kammerkor/ 
ensemble fra Tenso-netværket. Desuden indbefatter det face to face  
dialog mellem den enkelte komponist og 1-3 coaches.

Workshoppen er åben for publikum.
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Aftab Darvishi 
Som Bachelor of Art med topkarakter i sin fødeby Teheran, flyttede Aftab 
Darvishi (Iran, 1987) til Holland, hvor hun studerede komposition ved det 
Kongelige Konservatorium i Haag, og komposition for film og nutidig 
musik igennem ikke-vestlige teknikker ved Konservatoriet i Amsterdam. 
Aftab Darvishi er medlem af KHZ, et eksperimentelt elektronisk ensemble, 
grundlagt i 2015 af Yannis Kyriakide. Hun blev bedt om til at forelæse 
ved Teherans Universitet at skrive et stykke baseret på Boulezs Notations 

for slagtøj, opført på Holland Festival. Darvishi er blevet udvalgt til at deltage som komponist i 
Paphos Festival – Europæisk kulturhovedstad (Cypern) i 2017.

Piyawat Louilarpprasert 
Piyawat Louilarpprasert (Thailand, 1993) har studeret komposition og 
direktion ved Mahidol Universitetet i Bangkok, Thailand. I 2015 flyttede 
han til England for at tage en kandidat i komposition med Dai Fujikura 
og Gilbert Nuono ved Royal College of Music. Han deltog i flere for-
skellige masterclasses, såsom Darmstadt New Music Festival 2014 / 
Studio Musikfabrik, hvor han arbejde med Helmut Lachenmann og Ge-
orges Aperghis. Piyawat Louilarpprasert har vundet adskillige priser for 

sine kompositioner, bl.a. førsteprisen fra The Princess Galyani Vadhana Youth Orchestra i 2015 
og Young Thai Artist Award for kammermusik komposition. Han var finalist i “Young Composer 
in Southeast Asia, contemporary traditional music” i 2013, og ”Morgendagens Mozart” ved 
Royal Northern Sinfonia i 2015.

Sophie Sparkes 
Sophie Sparkes (1996) er en engelsk komponist, hvis kompositoriske 
output varierer fra kor til instrumentalmusik, kammeropera, teatermusik, 
elektroakustisk komposition, lydinstallation og musikvideoer. Sophie stu-
derer i øjeblikket komposition med Eugene Birman, ved Universitetet i 
Oxford, og har tidligere studeret ved the Junior Royal Academy of Music 
og The Purcell School for Young, hvor hun vandt Tim Stevenson-prisen for 
”fremragende ung komponist” 2014. Sophies værker er blevet uropført 

på spillesteder som Saatchi Gallery, St Martin-in-the-Fields og The Royal Academy of Music af 
ensembler som The Aurora Orchestra, The BBC Singers og Music Off Canvas. Hendes bestilling 
inkluderer en pop-up opera, Chuggers, for Tête à Tête: Operafestivalen 2015 og et værk til 
20×12 Cultural Olympiad with Sound and Music.
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Tirsdag 25. oktober 
Kl. 17.30 i Trinitatis Kirke

Ars Nova Copenhagen 
Paul Hillier, dirigent

Sunt lacrimae rerum
Jean Mouton (c.1459-1522)  Ave Maria Virgo Serena
Anon. C14  Doleo super te
Gregoriansk hymne i. Herodes iratus
 ii. Vox in Rama
Jean Mouton  Nesciens Mater
Line Tjørnhøj (f. 1960)  fra ”Art Vox Reportage” – On civilisation 2.0
 (2013-14, rev. 2016) 
 I Wind
 III Crowd Crystals
 IV Religions of Lament

Pelle Gudmundsen-Holmgreen (1932-2016) 
 Three Stages (2003)
  i. In the Streets
  ii. In the Woods
  iii. Streets, Woods – Like as the waves

– kort pause –

Thomas Tallis (ca. 1505-1585) Spem in Alium, motet for 40 stemmer
Tallis-motetten synges af 40 sangere fra DR VokalEnsemblet, Helsingin kamarikuoro og 
Ars Nova Copenhagen

Koncerten, inkl. ’Spem in alium’ optages af DR og sendes på P2 onsdag 26. oktober 
fra kl. 19.20 som første del af P2 koncerten. Koncerten kan efterfølgende høres på 
dr.dk/p2koncerten.
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Koncertens titel – Sunt lacrimae rerum 

– er en berømt frase fra Vergils Aeneide. 

I Carthago besøger Aeneas et Juno-tem-

pel og ser et vægmaleri, der viser cen-

trale skikkelser fra den trojanske krig 

– den krig, der har drevet ham til den-

ne fremmede kyst som flygtning. Han 

bliver rørt til tårer og indser, hvordan 

dødelige ting rører ånden, og at “der er 

tårer i hjertet af ting”. Det er her, at han 

først tør håbe på sikkerhed og finder 

troen på sit forliste held.

Musikken i den første del af koncerten 

rummer to klagesange: Kong David be-

græder sin søn Absolons død i kamp; og 

Rachels klagesang over sit døde barn, et 

af mange dræbt af Kong Herodes mænd 

under barnemordet i Betlehem. Klage-

sangene er omkranset af to Mariasange 

af den fransk-flamske komponist Jean 

Mouton, som udtrykker den dyrebare 

skønhed og håbet, fremkaldt af en bar-

nefødsel.

Referencerne til splid mellem folk af 

forskellige religioner og til flygtnin-

gens vilkår er valgt med overlæg for at 

spejle nogle af temaerne i Line Tjørn-
højs udvidede ’rapport’ over civilisatio-

nens tilstand ved begyndelsen af vores 

nye årtusinde. Et værk skrevet specielt 

til Ars Nova. Ensemblet er mediet for 

en reportage, hvor et udvalg af Elias Ca-

nettis betragtninger om Masse og Magt 

danner afsæt for en fri associations-

række over vores samtid. Menneske- 

stemmen er det filter, hvorigennem et 

glimt af vores hyperkomplekse og tek-

nologiske virkelighed formidles. Stem-

mens centrale rolle er karakteristisk 

for Line Tjørnhøjs kompositioner. Hen-

des lydunivers er frit og intuitivt, og 

værkerne er forankret i de lyde og for-

tællinger, hun omgives af. I Art Vox Re-
portage er sangernes evne til at imitere 

elektronisk lyd central for hele værkets 

”sound”. Lyden af vores samtid er i høj 

grad elektronisk – her formidlet gen-

nem menneskestemmen som den rå og 

rene tone.

Komponisten Pelle Gudmundsen- 
Holmgreen, som Ars Nova har haft en 

særdeles tæt relation til, døde tidligere 

denne sommer. For at mindes Pelle og 

hylde hans fantastiske musik, synger 

Ars Nova et af de fineste værker, han har 

skrevet til gruppen: Three Stages. Vær-

ket er i tre satser og åbner som et mu-

sikalsk tæppe af københavnske gaderåb 

(og kortvarigt også citater fra Berios 

Cries of London), der så sammenflettes 

med Janequins Chant des Oiseaux og 

en sonet af Shakespeare, foruden andre 

mere lokale tilføjelser, som eksempelvis 

børnesangen Højt på en gren en krage, 

sekunderet af tilbagevendende kom-

mentarer fra kragen selv!

Om musikken og komponisterne
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Mod slutningen af koncerten får 

Ars Nova selskab af Helsingin kama-

rikuoro og DR VokalEnsemblet. Under 

ledelse af Paul Hillier opfører de tre 

ensembler i fællesskab og fordelt ud 

over hele kirkerummet Thomas Tal-

lis’ berømte motet Spem in alium for 

otte 5-stemmige kor. Motetten starter 

med en enkelt stemme fra det første 

kor, hvorefter de øvrige slutter sig til i 

imitation for gradvist igen at forsvinde 

som musikken bevæger sig gennem de 

otte kor. Alle fyrre sangere synger sam-

tidig et par takter, hvorefter mønsteret 

fra åbningen gentages omvendt fra kor 

otte til kor et. Der er endnu en kort sek-

tion for alle stemmer, hvorefter korene 

synger i par og kaster lyden mellem sig. 

Endelig samles alle stemmer til vær-

kets kulmination. Spem in alium er et 

studie i kontraster: de enkelte sangere 

synger og er tavse på skift, nogle gan-

ge alene, nogle gange i kor, nogle gange 

kaldende og svarende, nogle gange i en 

stor enhed. Det er i sagens natur sjæl-

dent, at man kan opleve dette 40-stem-

mige værk – særligt som her, sunget af 

tre af Europas førende professionelle 

ensembler.
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Ars Nova Copenhagen blev grundlagt i 1979 og har specialiseret sig i fortolkningen af 
renæssancens polyfone kormusik og ny vokalmusik, der udføres med præcision og nerve og 
med en sound, som vækker opmærksomhed overalt i verden. Med en årlig koncertsæson i 
København og Århus, adskillige koncerter i det øvrige Danmark og tilbagevendende turnéer 
verden over er gruppen i dag mere efterspurgt end nogensinde. 2015 bød fx på en længere 
turne i Kina, og i 2016 besøger Ars Nova blandt andet alle de nordiske lande og synger en 
række koncerter i Tyskland, hvorfra der i de senere år har været en stigende efterspørgsel efter 
ensemblet. I oktober 2014 var ensemblet inviteret til at være artist in residence ved den tyske 
Heinrich Schütz Musikfest i og omkring komponistens hjemby Dresden.
Ars Nova har indspillet en lang række CD’er, som har høstet mange roser både nationalt og 
internationalt. Nyere udgivelser (i udvalg) er ’The Golden Age of Danish Partsongs’ på Dacapo 
Records (med musik af en perlerække af de bedste danske vokalkomponister fra de seneste 
200 år), ’Creator Spiritus’ på Harmonia Mundi (med musik af Arvo Pärt) og på Orchid Records 
’Gallos Y Huesos & Notker’ med musik af den argentinske komponist Pablo Ortiz. Kommende 
udgivelser (forår 2017) inkluderer Carl Nielsen Tre Motetter, Line Tjørnhhøjs Art Vox Reportage 
og et udvalg af især nyere amerikansk musik.

www.youtube.com/arsnovacopenhagen 
www.facebook.com/arsnovacopenhagen 
www.arsnova.dk

Paul Hillier har i løbet af sin karriere virket som både dirigent, sanger, lærer, redaktør og forfat-
ter. Han var stiftende medlem af The Hilliard Ensemble og senere grundlagde han Theatre of 
Voices. Han har undervist i USA ved University of Californien, og i perioden 1996-2003  som 
leder af Early Music Institute ved Indiana University School of Music. Han var chefdirigent for 
Det Estiske Filharmoniske Kammerkor fra 2001 til 2017 og har været chefdirigent og kunstnerisk 
leder for Ars Nova siden 2003. I 2008 blev han udnævnt til chefdirigent for Chamber Choir 
Ireland og kunstnerisk leder for Coro Casa da Musica i Porto. Hans mere end 100 CD’er, som 
inkluderer 7 solo recitals, er blevet berømmet over hele verden og har indbragt ham utallige 
priser, herunder to Grammy’er. Hans bøger om Arvo Pärt og Steve Reich er – sammen med 
adskillige kormusik antologier – udgivet på Oxford University Press.”

Sangere i Ars Nova

Ars Nova Copenhagen 

Sopran
Ann-Christin Wesser Ingels
Hanna Kappelin
Kate Macoboy

Alt
Elenor Wiman
Rebecca Forsberg-Svendsen 
Iris Oja

Tenor
Jakob Skjoldborg
Paul Bentley-Angell 
Mats Lillhannus 

Bas
Thomas Kiørbye
Asger Lynge Petersen
Jakob Soelberg
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Onsdag 26. oktober
Kl. 16.00 i Trinitatis Sognehus

Paneldiskussion om 
nordisk kormusik
Denne samtale om nordisk kormusik vil bl.a. kredse om spørgsmål som:

-  Er der en særlig nordisk korstil? Hvad kendetegner den – stilistisk, 
 klangligt, konceptuelt?

-  Er der i de nordiske lande en særlig interesse for at opdyrke 
 alternative koncertformater/formidlingsformer?

-  Hvordan komponerer man (i Norden) nutidig musik for stemmer?

-  Hvordan forholder man sig til lokale sproglige traditioner; kan 
 musikken alligevel gøres international?

-  Hvilken betydning har de professionelle nordiske ensembler for 
 det øvrige korliv?

Diskussionen vil foregå på engelsk. 

Deltagere:
Helena Tulve komponist (EE)

John Frandsen komponist (DK)

Nils Schweckendiek dirigent (FIN)

Paul Hillier dirigent (DK/UK)

Peter Bruun komponist (DK)
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Onsdag 26. oktober
Kl. 17.30 i Trinitatis Kirke

DR VokalEnsemblet
Marcus Creed, dirigent

Alle veje fører til Rom 
Niccolò Castiglioni (1923-96)  Hymne (1989)

 Hymnen Stabat Mater for 12 solostemmer

Giorgio Colombo Taccani (f. 1961)            
 Oceano Deus  (2005)    
 Fragmenter fra Luis Vas de Camões   
 Os Lusiades 

Rob Zuidam (f. 1958)              Nella cittá dolente (1998)       
 tekst af Dante Alighieri, Arthur Rimbaud og 
 Louis-Ferdinand Céline for 8 solostemmer

Poul Ruders (f. 1949)              Tre motetter                                
 tekst af Frans af Assisi, Korintherbrevet og  
  Davids salme 86 1.       
 1. Preghiera semplice (1981) 
 2. Caritas numquam excidit (1988)   
  Soli: Adam Riis (T), Poul Emborg (T),   
  Johan Karlström (B) 
 3. Psalme 86 (1985)

Koncerten optages af DR og sendes på P2 mandag 31. oktober kl. 19.20 som første del 
af P2 koncerten. Koncerten kan efterfølgende høres på dr.dk/p2koncerten.
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Nicoló Castiglionis Hymne for 12 stem- 

mer er komponeret til middelalderhym- 

nen Stabat Mater Speciosa, der i modsæt-

ning til sit berømte sidestykke Stabat 

Mater Dolorosa er næsten ukendt. Begge 

hymner tilskrives digteren Jacopone 

di Todi, men hvor Dolorosa er en smer-

telig beskrivelse af Jesu moder Marias 

klage ved korsfæstelsen af hendes søn 

på Langfredag, er Speciosa en julehym-

ne, som beskriver Maria i hengivenhed 

ved sin nyfødte søn i krybben julenat. 

Og mens Dolorosa-hymnen har en lang 

tradition for musikalsk udsættelse helt 

tilbage til 1500-tallet, er Speciosa-hym-

nen kun tonesat ganske få gange og det 

først fra det 19. århundrede med det 

mest berømte bidrag fra Franz Liszt.

Castiglioni (1932-96) tilhørte gene-

rationen af komponister, som med 

udgangspunkt i det tidlige 20. århund-

redes brydningstid mellem senroman- 

tiske, ekspressionistiske og neoklassis- 

ke tendenser fandt sammen i en ny 

musikalsk modernisme med de be-

rømte sommerkurser i Darmstadt som 

kunstnerisk smeltedigel. Her opstod 

som videreførelse af den såkaldte  

Anden Wienerskole i årene omkring 

1960 en række nye måder at kompo-

nere på, som blandt andet bestod af 

abstrakte, matematiske principper for 

dannelsen af melodi, harmoni og ryt-

me, men også brugen af tætte klange, 

de såkaldte clusters.

Hymne er fra 1988/89 og et af Ca-

stiglionis seneste værker. Det viser den 

modne komponists evne til at integrere 

ungdommens modernistisk abstrakte 

principper i et alligevel klangskønt og 

poetisk følsomt udtryk. Castiglioni var 

foruden komponist også musikskri-

bent og universitetslærer med speciale 

i blandt andet middelalder- og renæs-

sancemusik. Hans forkærlighed for 

de gamle stilarter kan også mærkes i 

Stabat Mater-hymnen, hvor han flere 

steder lader stemmerne springe på en 

særlig hoppende måde, der i middelal-

deren var kendt som “hoquetus”.

Den musikalske udvikling i værket føl-

ger tekstens opbygning i en overordnet 

todeling af en lang række af trelinje-

de strofer, som får hver deres særlige 

musikalske særkende, som dog ikke 

udmaler tekstens indhold, men snare-

re lægger et mystisk, abstrakt slør he-

nover den, ganske som det ofte er til-

fældet i kompositioner fra 1400-tallet.

De to indledende strofer synges af 

hhv. sopraner og herrer med en blan-

ding af liggende eller tremulerende 

stemmer og en stærkt hoquetuspræget 

melodik. Herefter følger seks strofer, 

hvor damekoret fra en enkelt sopran-

stemme gradvis bygges op til fuldtal-

lighed og ender med et kort afsnit i 

pludselig lynhurtigt reciterende en-

stemmighed.

Om musikken og komponisterne
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Derpå følger et ejendommeligt har-

monisk skridende parti, hvor stemme-

grupperne på skift synger en kroma-

tisk faldende række af treklange på en 

stavelse hver, der glider over i et kort 

enstemmigt afsnit i damekoret. Nu 

overtager herrekoret, begyndende med 

dybtliggende bas-klange, som svares 

af de tre tenorstemmer i en melodisk 

polyfon hoquetus-melodi.

Værkets anden hoveddel begyn-

der med et fanfareagtigt signal i 

tenor-stemmerne på teksten “Sancta 

Mater”. Efter denne strofe gentages 

strukturen fra indledningen med op-

bygning af damekoret, denne gang 

tilsat en hvilende drone-klangbund i 

herrekoret, og i modsætning til ind-

ledningens pludselige skift til enstem-

mighed, afbrydes dette afsnit af en 

strofe, som stavelse for stavelse opbyg-

ger en tæt, kromatisk cluster-klang.

Værkets sidste fjerdedel indledes - 

ganske overraskende i forhold til det 

gennemgående stærkt modernistiske 

præg – med et næsten oldkirkeligt 

gregoriansk-klingende tema i basstem-

merne, som efterfølgende bliver imi-

teret af tenorerne. Satsen udvikler sig 

dog herfra gradvis igen mod større og 

større kompleksitet, der munder ud i 

en cluster-klang.

“Nysgerrighed og spørgsmål er nøg-

len til vores evne til at lytte”, skriver 

Giorgio Colombo Taccani om sit kor-

værk Oceano Deus fra 2004/05. Værket 

bygger på fragmenter af det portugisi-

ske nationalepos Os Lusíadas, skrevet 

af renæssancedigteren Luís Vaz de 

Camões. Trods et fornemt ophav - fa-

deren var ridder og moderen en slægt-

ning til den berømte opdagelsesrejsen-

de Vasco da Gama – førte Camões en 

stormfuld tilværelse, kom flere gange 

i konflikt med det portugisiske hof, 

tilbagte år i fængsler både i hjemlan-

det og i Asien, hvortil han en årrække 

var deporteret. Os Lusíadas blev på-

begyndt i Portugals kinesiske koloni 

Macau og udgivet i 1572 efter Camões’ 

hjemkomst til Portugal. Den nye kon-

ge tog godt imod værket, og digteren 

levede sine sidste år i hjemlandet i 

fred, men fattig. Digtet bygger på en 

blanding af fortællingen om Vasco da 

Gamas rejser og Portugals historie. 

Det er inspireret af oldtidsdigteren 

Homers berømte episke fortælling om 

Odysseus og er af eftertiden ophøjet til 

nationalepos på linje med Homers og 

Vergils værker var det for det antikke 

Grækenland og Rom.

Taccanis korværk kredser om det 

uvisse, det ukendte, det ubesvarede i 

Camões-fragmenterne. I et langt ån-

deløst moment flyder værket som en 

gennemgående klangflade med øer af 

tekstfortætninger, som i sig selv er mu-

sikalske fragmenter i satsens konstan-

te klanghav. Indimellem opløses selve 

klangen i tale eller hvisken – som et 

skumsprøjt, der fordamper og slører 

grænsen mellem havet og luften. Og 

sådan ender hele satsen i dybt mørke 

og hvisken.

Nella Città Dolente (1997/98), kompone-

ret af hollandske Rob Zuidam, består 

af fire satser til tekster fra Dantes Gud-

dommelige Komedie, Arthur Rimbauds 

Illuminationer og Louis-Ferdinand 

Célines Entretiens avec le Professeur Y. 

Zuidam, der begyndte sin musikalske 

løbebane på den rotterdamske punks-

cene, har siden midten af 1990erne 

markeret sig som dramatisk kompo-

nist med foreløbig otte operaer i kata-

loget til egne libretti. Den dramatiske 

nerve og udprægede sans for vokal-

komposition gør sig også gældende i 

dette korværk. For Zuidam handler det 

om at lytte intenst til, hvad teksten vil, 

og så springe ud i det og følge med den. 

Første sats, Lo giorno se n’andava, som 

bygger på en strofe fra Dante, begyn-

der med en række rolige klanggrupper, 

hvori et enkelt motiv gentages i de lyse 

damestemmer. Gradvis intensiveres og 

udvides satsen og glider over i et nyt 
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afsnit med livlige melodiske bevægel-

ser, som forplanter sig polyfont ned 

gennem koret. Sidste del begynder med 

en opbremsning til statisk klang, hvor-

fra der langsomt spirer små, rytmiske 

motiver frem i mellemstemmerne, og 

snart bryder et langstrakt crescendo 

som et afsluttende quasi-fugato, som 

begynder i bassen og breder sig til alle 

og danner en virtuos afslutning på sat-

sen. Anden sats, … nella Città Dolente, 

tager udgangspunkt i Dante, men gli-

der snart over i Célines franske tekst. 

Den musikalske tekstur danner her 

små forskydninger af teksten i de for-

skellige stemmer, så hver frase begyn-

der ens, men hurtigt ud i et mangesidet 

lydligt spejlkabinet. Mod slutningen 

øges styrken og samtidig fokuseres 

teksten gradvis mere og mere, så den 

tilsidst står tindrende skarp.

Tredje sats, Métropolitain, med tekst 

af Rimbaud, er ligeså gennemsigtig og 

skrøbeligt poetisk, som andensatsen 

var sløret men slagkraftig. Rimbauds 

tekst fragmenteres og flimrer mellem 

stemmerne. Enkeltstemmer skiftes til 

at stå frem med kortvarige elegiske 

motivstumper, som en ansats til solo, 

der ikke føres ud i livet. I stedet samles 

alle om et vibrerende tremolo, som sat-

sen dør ud med.

Fjerde sats er en livligt bølgende sta-

fet af ord, der suser gennem stemmer-

ne, som tekstens beskrivelse af den 

lynhurtige metro-tur uden stop til sta-

tionen Pigalle-Issy: “Pigalle-Issy”, sans 

obstacle. Men med det ubehag, som føl-

ger af at være stangberuset.

Poul Ruders’ tre motetter, Preghiera 

semplice (1981), Caritas nunquam exce-

dit (1988) og Psalm 86: Herr, neyge de-

ine ohren (1985), hører til blandt den i 

øvrigt uhyre produktive komponists få 

bidrag til kormusikgenren. Ruders for-

tæller, at når han har komponeret så 

lidt decideret koncertkormusik, er det 

blandt andet fordi denne højt speciali-

serede genre er så grundigt udtømt af 

tidligere tiders komponister. Han har 

derfor med sine motetter gjort en dyd 

af nødvendigheden og bevidst søgt til-

bage til de gamle mestre og med egne 

ord “hældt gammel vin på nye sække”.

Og det har Ruders gjort med stor fi-

nesse i de tre motetter på tre helt for- 

skellige måder. Den første, Preghiera 

semplice, med tekst fra den hellige 

Frans af Assissis bøn, udfolder et nær- 

mest middelalderligt, messende klang- 

landskab. I begyndelsen næsten en-

stemmigt, men med små forskydnin-

ger, som bryder enstemmigheden i 

sekundsammenstød. Efterhånden spre- 

der stemmerne sig mere og mere ud 

i klange og de melodiske bevægelser 

bliver samtidig mere ekspressive, men 

uden at miste det middelalderlige præg.

Caritas nunquam excidit bryder her-

efter ud ind i en helt anden verden med 

et grotesk fremturende herreensem- 

ble. Satsteknisk er der tale om imite-

rende polyfoni og en synkoperet me-

lodik, som får teksten til at fremstå 

stammende. Stilen vækker mindelser 

om den tidlige baroks madrigalistil, 

manierismen. Men også i denne sats 

brydes den den gamle stil og teknik 

som i et troldspejl og får et helt nyt 

udtryk. Mod slutningen afløses gro-

teskerne overraskende af et afklaret, 

højtideligt udtryk.

Den tredje motet er komponeret til  

den 86. Davidssalme i Luthers bibels  

1500-tals-tysk. Satsen strækker sine 

rødder ned i den protestantiske, dob- 

beltkoriske motettradition, som ken-

des hos barokkomponister som Hein-

rich Schütz. Igen er der dog små æn-

dringer i det melodiske og harmoniske 

forløb, som fuldkommen forvandler 

musikken fra barok til en helt moder-

ne struktur.
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Hver og en af DR VokalEnsemblets sangere mestrer med lige stor entusiasme ensem- 
bleklangens svære kunst og at fængsle publikum som solist. Sæsonen 2016-2017 er  
DR VokalEnsemblets tiende, og dette jubilæum fejres med Marcus Creed som dirigent 
med fire programmer, hvor han og sangerne vil dele deres begejstring for en stribe ny 
og nyere værker med publikum. På koncerten i januar opføres Bruckner, Ligeti, Messiaen, 
MacMillan og et helt nyt værk, ”l” som blev et af Pelle Gudmundsen-Holmgrens allersidste.  
DR VokalEnsemblets ambition er at få publikum til at føle nærvær. At den menneskelige 
stemme går lige i hjertekulen – uanset om det er gennem klassisk musik, ny musik eller en 
dansk sang. Om det er Monteverdi, Messiaen eller Otto Mortensen.  Antallet af CD-titler 
med DR VokalEnsemblet stiger støt. De seneste år har bragt udgivelser af europæiske 
julesange, Carl Nielsens flerstemmige sange, kormusik af Bent Sørensen og, dirigeret af 
Marcus Creed, Messiaens kormusik, som i 2015 blev belønnet med den franske Diapason 
d’or som årets bedste kor-cd.

www.dr.dk/Koncerthuset/kor-og-orkestre/dr-vokalensemblet/forside.htm

Siden sæsonstart i 2014 har DR VokalEnsemblets chefdirigent været Marcus Creed – en 
dirigent, der tilhører den absolutte verdenselite. Marcus Creed er født i Eastbourne, Sus-
sex, og begyndte studietiden ved det navnkundige King’s College. Herpå fulgte Oxford 
og Guildhall School i London. Efter dirigent-eksamen flyttede Creed i 1976 til Tyskland, 
først som korinstruktør ved Berlins operakor og siden bl.a. som kunstnerisk leder af RIAS 
Kammerkor, med hvem han har udgivet en række internationalt lovpriste cd’er. Siden 1998 
har Creed været professor i direktion ved Hochschule für Musik i Köln, og siden 2003 har 
han haft ledelsen af SWR Vokalensemble Stuttgart.
Erfarne Marcus Creed lignede en mand med ambitioner og evner til at løfte DR Vokal- 
Ensemblet yderligere, til et europæisk specialkor i topklasse der kan håndtere både udfor-
drende værker og få publikum i tale med selv meget fremmedartet stof.”
I sine første sæsoner med DR VokalEnsemblet har de fået entusiastiske publikumsreaktioner 
på koncerter med Ligeti, Messiaen og Nono såvel som med Gade, Carl Nielsen, Sibelius, 
Martin, Martinu og Bachs H-mol-messe.

Sangere i DR VokalEnsemblet

DR VokalEnsemblet    

Sopran
Jihye Kim; z
Christine Nonbo Andersen; c
Malene Nordtorp; c
Klaudia Kidon; c,z
Camilla Toldi Bugge
 
Alt
Rikke Lender; c,z
Hanna-Maria Strand; c
Linnéa Lomholt; c
Tobias Nilsson; z

Tenor
Poul Emborg; c
Emil Lykke; c,z
Adam Riis; c
Lars Pedersen
Palle Skovlund

Bas
Torsten Nielsen; z
Hans-Henrik Raaholt; c 
Daniel Åberg; c
Steffen Bruun
Johan Karlström; c,z

c = Castiglioni
z = Zuidam
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Torsdag 27. oktober
Kl. 17.30 i Trinitatis Kirke

Det Norske Solistkor
Grete Pedersen, dirigent

Orphic Songs
Helmut Lachenmann (f. 1935)  Consolation II
J. Haydn (1732-1809)  Vierstimmige Gesänge
  Die Beredsamkeit
  Die Harmonie in der Ehe
Ørjan Matre (f. 1979)  Orphic Songs
Svend David Sandström (f. 1942)  Fürchte dich nicht
J. S. Bach (1685-1750)  Singet dem herrn
Maja Linderoth (1989)  Sonatform denaturerad prosa
 
Koncerten optages af DR og sendes på P2 mandag 31. oktober kl. 19.20 som anden del 
af P2 koncerten. Koncerten kan efterfølgende høres på dr.dk/p2koncerten.
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Med dette program ønsker Solistkoret at 

understrege en af deres vigtigste mål-

sætninger: opførelse af nyskrevet mu-

sik i kombination med klassiske værker 

fra det nordiske og internationale kor-

repertoire.  Det nye er denne gang re- 

præsenteret ved uropførelsen af et be-

stillingsværk af den norske komponist 

Ørjan Matre (f. 1979). Med støtte fra 

Det Norske Komponistfond har Matre 

komponeret værket Orphic Songs, der 

følges op med en opførelse af et værk 

af den unge svenske komponist Maja 
Linderoth (f. 1989): Sonatform denatu-

rerad prosa. Titlen på Matres værk Or-

phic Songs refererer til orfismen, som 

er betegnelsen for en religiøs praksis 

med oprindelse i den antikke, græske 

og hellenistiske verden, forbundet med 

litteratur tilskrevet den mytiske poet 

Orfeus, som steg ned i dødsriget. Poesi 

knyttet til orfismen er blevet sporet til-

bage til det 6. århundrede f.Kr.  

Helmut Lachenmanns Consolation II 

(1968) bygger på fragmenter af sprog, 

på de fysiske rester af sprogets lyde. 

Tekstgrundlaget er en middelalderlig 

bøn, Wessobrunner Gebet, den ældst 

bevarede kristne tekst på tysk. Den 

skildrer skabelsen af verden, og sam-

menligner til slut skabelsen med den 

nåde, som Gud giver den enkelte troen-

de i form af tro og håb og kraft til at 

modstå det onde. For Lachenmann er 

teksten et råmateriale, der nedbrydes 

i fragmenter, til stavelser og lyde, som 

sangerne artikulerer dramatisk og vir-

tuost – og alligevel er det, som om me-

ningen træder frem i det tabte, nu ufor-

ståelige sprog, ligesom langt borte fra. 

I løbet af 2016 fokuserer Solistkoret i  

flere produktioner, på værker af J. Haydn. 

I denne koncert vil Haydn være repræ-

senteret med to af sine ’Vierstemmige 

Gesänge’: Die Beredsamkeit og Die Har-

monie in der Ehe. Der er flere grunde til 

at tro, at disse sange blev til under in-

spiration af Haydns ophold i England. 

Sangene i denne samling formidler for-

skellige stemninger.

Koncerten trækker også linjer til et an- 

det af Solistkorets store projekter: ind-

spilningen af J. S. Bachs motetter. Pro-

jektet startede i 2015, da koret og dets 

kunstneriske leder Grete Pedersen op-

førte alle Bachs motetter på koncerter 

i løbet af året. Første del af indspilnin-

gen foregik i Ris kirke i juni i år, og an-

den og sidste del vil blive indspillet i fe-

bruar i samspil med Ensemble Allegria.

Den svenske komponist Sven-David 
Sandström (f. 1942) har komponeret 

kommentarer til flere af disse motet-

ter. Ved denne koncert vil publikum få 

en af disse at høre: Fürchte dich nicht. 

Om musikken og komponisterne
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Det Norske Solistkor er et af Norges ledende ensembler og blandt de førende kammerkor 
i Europa. Solistkoret kendetegnes ved ubesværet at bevæge sig imellem det klassisk/romantiske 
repertoire og samtidsmusikken, med regelmæssige afstikkere til det nationalromantiske og folke-
musikalske. Solistkoret blev dannet i 1950 af komponisten Knut Nystedt, der dirigerede koret i 
40 år. I 1990 overtog Grete Pedersen, som fortsat er korets kunstneriske leder.
Solistkoret har høj aktivitet med egne koncertproduktioner og deltagelse i festivaler i ind- og ud-
land. De senere år har Solistkoret gennemført projekter med bl.a. Mahler Chamber Orchestra, 
Kringkastingsorkestret, RIAS Kammerchor, Akademie für Alte Musik, Accademia Bizantina, Oslo 
Sinfonietta, TrondheimSolistene og Det Norske Kammerorkester. Solistkoret blev kåret til ’årets 
udøvere’ i 2012 af Norsk Komponistforening og modtog samme år Rolf Gammleng-prisen i klas-
sen: kunstmusik. I 2015 blev de nomineret til en Spellemannpris i kategorien: Klassisk for CD’en 
”Meins Lebens Licht” med musik af Bach og Nystedt. I september lancerede koret sin senseste 
CD: ’As Dreams’.  26 højtuddannede sangere udgør koret; sangere der alle er potentielle soli-
ster i forskellige genrer, men som også behersker ensemblesangens kunst til fulde.

www.solistkoret.no

Grete Pedersen er internationalt anderkendt for sine stilsikre og musikalsk overbevisende 
opførelser indenfor barok, klassisk og moderne musik. Hun er en pioner i forhold til at inddrage 
norsk folkemusik og traditionel sangtradition i en vokalensemble-sammenhæng. Pedersen har 
studeret orkesterdirektion hos Prof. Kenneth Kiesler og kordirektion hos Terje Kvam og Prof. Eric 
Ericson. Hun er professor i kordirektion ved Norges musikhøjskole og en eftertragtet gæstediri-
gent med jævnlige opgaver for en række forskellige professionelle kor i Europa. I 1984 startede 
hun Oslo Kammerkor, som hun dirigerede i 20 år. Hun har for nylig arbejdet med Rundfunkchor 
Berlin, SWR Vokalensemble og Bayerische Rundfunkchor. Værker for kor og orkester vil stå cen-
tralt i hendes arbejde fremover i tæt samarbejde med blandt andre Oslo Sinfonietta, Ensemble 
Allegria og Kringkastingsorkestret.  

Sangere i Det Norske Solistkor

Det Norske Solistkor 

Sopran
Ditte Marie Bræin 
Camilla Wiig Revholt 
Guro Lødemel
Magnhild Korsvik 
Eli Stange Synnes 

Alt
Mari Askvik 
Eva B. Landro 
Astrid Sandvand Dahlen
Marit Sehl 

Tenor
Kristian Krokslett 
Masashi Tsuji 
Paul Kirby 
Øystein Stensheim 

Bas
Håvard Gravdal 
Peder Arnt Kløvrud
Svein Korshamn
Arild Bakke
Gustav Natt och Dag
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Musik i Trinitatis Kirke i nærmeste fremtid

Fredag 28. oktober kl. 16.30

Fredagskoncert
Musik af Buxtehude, Schütz og Bach 
Rasmus Gravers, tenor, Trinitatis Ensemblet og Søren Christian Vestergaard, orgel

Søndag 30. oktober kl. 10.30

Musikgudstjeneste
Med indsættelse af ny sognepræst, Erik Høegh-Andersen
Musik af bl.a. Schütz, Mendelsohn og Mozart
Trinitatis Kirke og Barokensemble

Fredag 4. november kl. 16.30

Faurés Requiem
Trinitatis Kantori
Anne Mathiesen, orgel
Solister: Rie Skovsted Eriksen, sopran, Torsten Nielsen, baryton
Dirigent Søren Christian Vestergaard
 
Fredag 11. november kl. 16.30

Orgelkoncert
Nye værker af Bara Gisladottir, Anna Xavibonfill, James Black, Mads Emil Dreyer, Arvid Hansell 
fremført af orgelstuderende ved DKDM
Kunstnerisk leder: Professor Martin Herchenröder, Siegen, Tyskland
I samarbejde med Copenhagen International Organ Festival 2016

Fredag 18. november kl. 16.30

En flig af Telemann
Kantater fra”Der Harmonische Gottesdienst” af Telemann
Solister: Clara Cecilie Thomsen, sopran og Morten Grove, kontratenor
Trinitatis Ensemblet og Søren Christian Vestergaard, orgel
 
Søndag 20. november kl. 10.30

Kantategudstjeneste
G. Ph. Telemanns kantate “Ein zartes Kind hat nirgends größre Lust” og
“Laudate Jehovam omnes gentes”
Trinitatis Kirkekor og Barokensemble
Solister: Clara Cecilie Thomsen, sopran og Morten Grove, kontratenor
Søren Christian Vestergaard, orgel

Gratis adgang til ovenstående koncerter. Læs mere om kantategudstjenester, 
sangeftermiddage og julens koncerter på www.trinitatiskirke.dk
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Billetpris: kr. 175 – Billetsalg via BILLETnet og Politiken Plus

Søndag den 4. december kl. 15.00 og 19.30  
i Trinitatis Kirke, Købmagergade, Kbh. K

HÄNDELS
 MESSIAS

 i Trinitatis Kirke

Trinitatis Kantori & Barokorkester

Ditte Højgaard Andersen sopran

Rikke Lender alt

Nicolai Nørgaard Christensen tenor

Rasmus Kure Thomsen bas

Dirigent Søren Christian Vestergaard
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Tak til:

Trinitatis Kirke med Rundetaarn, midt i København, er bygget  
af Christian den IV. Kirkens smukke barokrum har en fortrinlig akustik  

og er et af de frodigste udfoldelsessteder for musik og kirke.  
Trinitatis Kirke har et stort og varieret musikliv; eget barokorkester,  

kirkekor, kantori og musikvenneforening. Kirken lægger hus til mere  
end 60 koncerter årligt – som udgangspunkt altid med gratis adgang. 

Det er en stor glæde for kirken at kunne lægge hus til  
The Nordic Choir Expedition - Tenso Days 2016.

Trinitatis Kirke, Købmagergade 52A, 1150 København.

www.trinitatiskirke.dk

Helge Ax:son Johnsons stiftelse 
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation

Johanne og Ejnar Flach-Bundegaards Fond


