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Velkommen til NEMFs 3. oktoberfestival

NEMF’s oktoberfestival har siden 2019 tiltrukket både nyt og gammelt publikum 
til den sjældnere hørte tidlige musik. Mens festivalen i 2019 havde John Dowland 
og 2020 Heinrich Biber som temakomponister, markerer vi år Josquin des Prez i 
anledning af hans 500-års død, med musik af både den gamle mester men også hans 
samtidige. 

Langt hovedparten af den bevarede musik fra renaissancen er vokalmusik. Først i 
barokken f ik instrumentalmusikken en tilsvarende status som følge af hoffernes 
større indf lydelse i forhold til kirken men indtil det 16. århundrede bestod det meste 
af al instrumentalmusik, herunder også lut-repertoiret, derfor af tilpassede vokal-
stykker. 
Det er os derfor en stor glæde at kunne præsentere f lere forskellige sider af Josquin 
des Prez’ musik, fremført af nogle af fornemste fortolkere af renaissancemusikken i 
Europa i dag, og som har fået stor anerkendelse for deres enestående arrangementer 
af denne tidlige musik.

Det bliver spændende at høre ensemblernes forskellige udtryk og fortolkninger, da 
de ser meget forskelligt på hvordan den overleverede musik kan præsenteres. Hvor 
Capella og R ATAS er gået friskt til værks med at lave spændende arrangementer af 
de overleverede noder, både instrumentalt men også med sang, så har både Karsten 
Gyldendorf med Herlufs Vokaler og Bo Holten med Musica Ficta, med fordel kunne 
holde sig til traditionen med kun at lave Josquins kormusik á capella, Ficta dog også 
med lut-ledsagelse. 

Ensemblerne har selv valgt deres forskellige musikalske programmer og temaer, 
mens vi har valgt rækkefølge og placeringen i selve programmet, som begynder 
med en bryllupsfest og slutter med en et completorium til eftertanke. Vi vil opleve 
musikken både i kirken, på markedet og ved offentlige såvel som private fester når 
musikerne tager os med på en spændende rejse med Josquins musik rundt i hele 
Europa, fra Flandern over Italien til Ukraine - og tilbage. 

Vi håber meget at denne festivals koncerter vil være berigende for os alle. 
.
Rigtig god fornøjelse

Peter Stevnhoved, festivalleder



NEMF markerer med dette års oktoberfestival på Herlufsholm den fransk-f lamske 
komponist Josquin des Prez’ 500-års dødsdag. 

Josquin des Prez (1450/1455 - 27. August 1521) betragtes som en af grundlæggerne af 
den klassiske polyfoni, hjørnestenen i den europæiske musik i renæssancen. 

Hans omfattende kirkemusik dannede skole for de komponister der fulgte efter 
ham, men han er også kendt for sine populære, dansante og frivole chancons ofte 
med meget erotisk indhold. Senere kom det på mode at arrangere Josquins vokal-
musik for lut; blandt andet spillede Martin Luther ofte Josquins musik på sin lut i 
hjemmet. Josquins musik nåede også op til det danske hof under Christian d. 3. hvor 
den blev særligt brugt i kirkelige sammenhænge. Vi kan godt være stolte af denne 
forbindelse, som er et udtryk for Danmarks musikalske orientering i denne periode.

Festivalen indledes fredag med både kirke- og festmusik fra Luthers bryllup, som 
stod i 1525, med bare én sanger og et udsøgt renaissance-blæserensemble. Derefter 
får vi Josquins ‘dødsønske’ med tre sangere, lut og bandura. Lørdag fortsætter vi 
med Musica Ficta’s ni sangere, som præsenterer os for et udvalg af Josquins frivole 
madrigaler og chansons, hvorefter Rotterne straks tager os med til renaissancens 
storhertugdømme i Litauen. Lørdag aften kommer vi med til Christian d. 3.’s hof, 
hvor Josquin’s musik også blev spillet både i kirken og til fest, og henimod midnat 
mindes vi den gamle mester med et Completoire. 



FREDAG D. 22. OKTOBER

19.00 Optakt i kirken

19.30 LUTHERS BRYLLUP i kirken
 med Katharina Bäuml og Capella Della Torre
 Herlufs Vokaler

PAUSE

21.30 †JOSQUINS DØDSØNSKE† i kirken
 ‘Død og fortvivlelse i Josquin des Prez´s værker’
 med Ratas Del Viejo Mundo 
      Koncerterne fredag optages til transmission på DR-P2 d. 25. oktober

LØRDAG D. 23. OKTOBER

15.00 JOSQUIN ‘FRIVOLE’ i Festsalen
 med Musica Ficta og Bo Holten 

16.00  ‘VOICE OF A MUTE’  i Festsalen
 o, гомін німого | o, homin nimoho | en stum stemme
 med Ratas Del Viejo Mundo  

17.15  Andreas Arend, lut i Festsalen

18.00  Middag i Gl. Spisesal

19.00 Optakt i kirken

19.30  JOSQUIN VED CHRISTIAN D. 3.’S HOF i kirken
 Dobbeltkoncert med Capella della Torre og Musica Ficta 

21.30  COMPLETOIRE i kirken
 Herlufs Vokaler og Karsten Gyldendorf
 Nemf Continuo med Hanna Thiel og Søren Glerup Hansen 



LUTHERS BRYLLUPSMUSIK

Katharina Bäuml og Capella Della Torre
Katharina Bäuml - shawm og kunstnerisk ledelse    

Birgit Bahr - alto shawm
Annette Hils - dulcian

Masafumi Sakomoto - sackbutt
Mike Turnbull - slagtøj 
Ulrich Wedemeier - lut
Martina Fiedler - orgel 

Margaret Hunter - sopran
Herlufs Vokaler medvirker på Josquin Desprez' In te domine speravi

Koncerten optages til transmission på DR-P2 d. 25. oktober

Anonym   Fanfare
Heinrich Isaac   Introitus (Sancta Cecilia):
     Loquebar de testimoniis
Ludwig Senf l    Missa Nisi dominus aedificaverit domum
     Kyrie/ Gloria
Josquin Desprez  In te domine speravi
Heinrich Isaac   Suesser Vater Herre Gott
Josquin Desprez  Haec dicit Dominus
Johann Walter   Ein feste Burg ist unser Gott
Traditionell   Passamezzo
Giacomo Fogliano  L amor, dona ch io te porto
Anonym/ Petrucci  Dolce amoroso focho
Bartolomeo Tromboncino Ostinato vos seguire
Anonym   Basse Danse Alliot Nouvelle
Claudin de Sermisy  Tant que vivray
Heinrich Isaac   Fammi una gratia, amore
Niccolo Piffaro   Di lassar tu divo aspetto
Claudin de Sermisy   Basse danse Jouissance je vous donneray
Anonym    Tourdion
Anoynm 16.Jh   Tanzsuite
Adrian Willaert   Vecchie letrose

Fre d. 22
kl. 19.30



Luthers bryllup – Musik for reformatoren juni 1525

frit efter Peter Schmucker

Siden vi ingen præcise oplysninger har om begivenhederne den 13. juni hvor Luther 
om aftenen inviterer maleren Lukas Cranach sammen med sin kone, Dr. Apel, præ-
sten i Bugenhagen og provsten i Allerheiligenstifte s. Jonas og foran disse vidner 
giftede sig med Katharina von Bora, og ej heller om den ‘ festlige kirkegang’ som 
foregik d. 27. juni 1525, ved vi heller noget om musikken, som blev spillet. 

Det program, der præsenteres her, forholder sig derfor mere til ‘det sandsynlige og 
nødvendige’ som en historisk informeret opførelse af tidens musik. Selvom de frem-
førte musikstykker og deres udførelse er rigt dokumenteret fra den tid, ville de blive 
hørt på en helt anden måde af et publikum i vor tid i forhold til i 1525, fordi folks 
lyttevaner, har ændret sig meget. En historisk ‘nøjagtig’ rekonstruktion ville derfor 
have brug for en tidsmaskine, der ikke kun tager os tilbage til år 1525, men også gør 
os til mennesker på den tid. Med denne koncert ‘kan vi kan f inde ud af, hvor (lidt) 
ønskeligt det ville være’ som i H. C. Andersens eventyr Lykkens galocher.

Om ‘ægtheden’ af programmet kan vi sige at det næppe er tænkeligt, at der ikke blev 
spillet musik i forbindelse med Luthers bryllup; vi kan næsten tage for givet, at der 
var sang både i kirken og til festen. 
Instrumentalister, især blæseinstrumenter, blev brugt siden 1482 i Frederik III ‘der 
Weise’s hof kapel (kor og orkester). Frederik var Luthers beskytter og havde udnævnt 
denne og hans kollega Phillipp Melanchton til universitetet i Wittenberg og nægte-
de at efterkomme en pavelig bandbulle mod Luther i 1520. Efter Frederiks død i maj 
1525 blev hof kapellet delvist overtaget af Torgau Stadtkantorei (bykor og orkester), 
hvor også by-pipespillere fra nabobyer kunne benyttes. Det er dokumenteret, at et 
af pipernes privilegier var at spille til dans ved bryllupper, men ved man også at de 
spillede ved gudstjenester.

Så lidt som vi ved om det egentlige musikalske program til fejringen af   Luthers bryl-
lup, så er vi på den anden side godt informeret om reformatorens grundlæggende 
forhold til musik. Allerede som barn blev han trænet i kirkelig vokalmusik og de 
færdigheder han lærte på Latinskolen i Eisenach mellem 1498 og 1501, f ik han brug 
for i løbet af sin tid i Augustinerklosteret i Erfurt mellem 1505 og 1508. Han havde 
både erfaring med at synge almindelig gregoriansk sang, men også det polyfoniske 
repertoire fra det femtende/sekstende århundrede; hans sangstemme, selvom den 
nok ikke var så kraftfuld, var meget udtryksfuld og fast og desuden besad han viden 
om musikteori, erhvervet især under hans studier på Erfurt Artistenfakultät fra 1501 
til 1505. Han oplyser selv, at han også beherskede lutten og dens “ intabulationer”, 
altså transponeringen af polyfoniske melodier til en særlig form for notation for 
dette instrument.Det er derfor ikke overraskende, at Luther ikke kun besad disse 
betydelige teoretiske og praktiske færdigheder, men også havde en intens indlevelse 
i musikken. 

Der var mange lejligheder til at synge i Luthers hus. Efter en fremførelse af motetter 
den 17. december 1538 bemærkede han: “Ligesom Herren Gud har givet os sådanne 
ædle gaver og nåde i dette liv ind i dette sheissehauss – hvad vil der så ske i det evige 
liv, ‘ubi omnia erunt perfectissima et jucundissima’ (hvor alt er fuldstændig perfekt og 
fuld af glæde)?”.



Musik er således et f jernt ekko af Paradis i det jordiske liv. Hans påskønnelse af 
skøn musik manifesterer sig også i hans liturgireform samt fornyelse af kirkemusik-
ken. Han oversatte en lang række latinske tekster til tysk og satte melodier til dem, 
der til dels går tilbage til den tilsvarende traditionelle gregorianske koral. Et eksem-
pel er “Verleih uns Frieden gnädiglich” (Giv os fred), baseret på antifonen “Da pace 
domine”. Men han skrev også sine egne tekster og melodier; det mest kendte eksem-
pel er sikkert “Ein feste Burg ist unser Gott” (Vor Gud han er så fast en borg). 

Han beundrede meget samtidige komponister, frem for alt Josquin de Prez; citatet 
”Josquin / siger han / er mester i noder / alle skal gøre / hvad han vil / de andre sang-
mestre skal gøre som tonerne vil” er sidenhen blevet en praktisk læresætning. Yder-
ligere var han personligt bekendt med f lere komponister. Han samarbejdede meget 
tæt med Johann Walter, som siden 1517 var medlem af Frederik den IIIs hof kapel. 
I 1524 udgav Walter “Das Geystliche Gsangbüchlin” (Den religiøse sangbog), med 43 
4-til-5-stemmige satser over tyske og latinske tekster, herunder hans ‘tyske Credo’, 
“Wir glauben all an einen Gott” (Vi tror alle på én Gud). Han var også en nær ven 
med Ludwig Senf l, uanset at sidstnævnte havde været i tjeneste for den katolske 
hertug Wilhelm IV. i Bayern siden 1523. Det anses for sandsynligt, at Senf l dedike-
rede messen ‘Nisi dominus aedif icaverit domum’ til Luther. Luthers oversættelse blev 
“Vergebens is all müh und kost / wo nicht das Haus Gott selber bawt” – forgæves er 
alle bestræbelser og omkostninger for den, der ikke bygger Guds hus for sig selv)”. 

Musikken i Kirken
Det er velkendt, at Luther var var kyndig med sit arbejde med de liturgiske reformer. 
“Die vielen guten Lieder und Gesänge beyde lateinisch und deutsch” (de mange gode 
sange og sang både latin og tysk) skulle beholde deres plads i liturgien eller få en ny 
plads. Følgelig danner den ordinære messe grundlaget for den liturgiske del af dette 
program, dog begrænset til Kyrie og Gloria i form af en ‘Missa brevis’; Walters tekst 
“Wir glauben all an einen Gott” erstatter det latinske Credo. Luther ønskede under 
alle omstændigheder at være sikker på, at Introitus bibeholdes fra messens oprin-
delige. Her blev den 4-stemmige sats af Heinrich Isaac baseret på teksten ‘Loquebar 
de testimoniis’ fra Salme 119 brugt, da det er en kernetekst i reformationen og den er 
citeret på titelsiden til Confessio Augustana, i  reformmanifestet fra 1530. I stedet 
for epistlen bruger vi de strålende musikalske satser af Josquin de Prez af teksten 
‘In te domine speravi (Mit håb er i dig O Herre)’, skrevet af den mindre succesrige 
reformator Girolamo Savonarola. Det hentyder til den centrale protestantiske for-
skrift “sola gratia - udelukkende gennem nåde”. Herefter følger evangelietstedet ved 
den ceremonielle motet ‘Beati immaculati’ af Johann Walter, igen baseret på Salme 
119, som præsenterer lovprisningerne fra Matthæus vers 5, 3-12. Motetten nævner 
og roser Kurfurst Johann Friedrich, men også reformationens hovedpersoner: “Vive 
Luthere, vive Melan [ch] thon [...]”. Den liturgiske del afsluttes med Walters ‘Ein feste 
Burg ist unser Gott’. 

Musikken til festen
Det efterfølgende program svarer til det musikalske bidrag til en fest i borgerska-
bet i første halvdel af det sekstende århundrede med sang, spil og dans; På grund 
af Luthers betydning for fornyelsen af den kirkemusikalske tradition, suppleres det 
festlige med en sats af Michael Praetorius.



Josquin Desprez    In te domine speravi
In te, Domine, speravi   Auf Dich, Herr, hoffe ich,
Per trovar pieta in eterno   Um ewige Frömmigkeit zu f inden
Ma in un triste e oscuro inferno  Aber in einer traurigen, dunklen Hölle
Fui e frustra laboravi   Habe ich vergebens gelebt und gearbeitet
In te, Domine, speravi.   Auf Dich, Herr, hoffe ich.
Rotto e al vento ogni speranza,  Gescheitert und alle Hoffnung verweht,
Veggio il ciel voltarmi in pianto  Sehe ich den Himmel in Klage gewandelt.
Suspir lacrime me avansa   Seufzer bleiben mir und Tränen 
Del mio triste sperar tanto.  Von meinen kläglichen Hoffnungen,
Fui ferito se non quanto   Verwundet, 
Tribulando ad te clamavi:   Rufe ich in meiner Bedrängnis zu Dir:
In te, Domine, speravi.   Dir, Herr, gilt all meine Hoffnung.

Heinrich Isaac    Introitus (Sancta Cecilia): 
     Psalm 119 V. 46-47 / V. 1
     Loquebar de testimoniis

Loquebar de testimoniis tuis   Ich rede von deinen Zeugnissen
In conspectu regum   Vor Königen
Et non confundebar.   Und schäme mich nicht.
Et meditabar in mandatis tuis,   Ich habe Freude an deinen Geboten,
Quae dilexi nimis.   Sie sind mir sehr lieb.

Beati immaculati in via   Wohl denen, die ohne Tadel leben,
Qui ambulant in lege domini.  Die im Gesetz des Herrn wandeln.

Gloria patri et f ilio    Ehre sei dem Vater und dem Sohn
et spiritui sancto    Und dem Heiligen Geist
Sicut erat in principio    Wie es war im Anfang
Et nunc et semper    Und jetzt und immerdar
Et in saecula saeculorum. Amen.  Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Loquebar de testimoniis tuis […]  Ich rede von deinen Zeugnissen […]

Heinrich Isaac     Suesser Vater Herre Gott

Süesser Vatter, herre Gott,
Verleych das wir erkennen die zehenn gebott,
Das wirs mit wortenn und mit wercken alltzeit laisten
In rechter lieb nach gottes begir!
So wer wir selig und reych.

Vor allen dingen hab Gott lieb
Von gantzem deinem hertzen nach rechter begir,
Dein nachsten als dich selbs! Das sind die maisten
Dar auss ir vill entsprungen sindt
Die zehenn all geleich.

Anonym     Da pacem Domine

Da pacem Domine    Verleih uns Frieden gnädiglich,
In diebus nostris    Herr Gott in unsren Zeiten.
Quia non est alius    Es ist ja doch kein andrer nicht,
Qui pugnet pro nobis   Der für uns könnte streiten,
Nisi tu Deus noster.   Denn du, unser Gott, alleine.



Johann Walter    Ein feste Burg ist unser Gott

Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind
mit Ernst er’s jetzt meint;
groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.

Mit unsrer Macht ist nichts getan,
wir sind gar bald verloren;
es streit’ für uns der rechte Mann,
den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist?
Er heißt Jesus Christ,
der Herr Zebaot,
und ist kein andrer Gott,
das Feld muss er behalten.

Und wenn die Welt voll Teufel wär
und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr,
es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
wie sau’r er sich stellt,
tut er uns doch nicht;
das macht, er ist gericht’:
ein Wörtlein kann ihn fällen.

Bartolomeo Tromboncino   Ostinato vos seguire 

Ostinato vo’ seguire   Hartnäckig werde ich dich verfolgen,
la magnanima mia impresa   mein großherziges Unterfangen;
fame, Amor, qual voi offesa   sag mir, Amor, was dich beleidigt,
s’ io dovesse ben morire.   wenn ich schon sterben muss.

Ostinato...    Hartnäckig…

Thoinot Arbeau (1520-1595)  Belle qui tiens ma vie

Belle qui tiens ma vie,   Schöne, die du mein Leben hältst,
Captive dans tes yeulx,   Gefangen mit deinen Augen,
Qui m´as l´ame ravie   Die du meine Seele bezauberst
D´un soub-ris gracieux,   Mit einem reizenden Lächeln
Viens tot me secourir,   Komm schnell mich zu retten,
Ou me fauldra mourir.   Sonst muss ich sterben.
 
Pourqoui fuis tu, mignarde,  Warum f liehst Du, Reizende,  
Si je suis pres de toy?   Wenn ich Dir nah bin? 
Quand tes yeulx ie regarde   Wenn ich dir in die Augen sehe,
Je me perds dedans moy,   Verliere ich mich darin,
Car tes perfections   Denn deine Vollkommenheit
Changent mes actions.   Bestimmt mein ganzes Handeln.

Vor Gud han er så fast en borg,
han kan os vel bevare,
han var vor hjælp i al vor sorg,
vort værn i al vor fare;
den gamle f jende led
er nu for alvor vred,
stor magt og argelist
han samler mod os vist,
ej jorden har hans lige.

Vor egen magt ej hjælpe kan,
let kan os f jenden fælde;
men med os står den rette mand,
omgjordet med Guds vælde.
Det er den Herre Krist,
og sejer får han vist,
hærskarers Herre prud,
der er ej anden Gud,
han marken skal beholde.

Og myldred djævle frem på jord
og os opsluge ville,
vi frygter dog ej fare stor,
de deres trusler spilde;
lad rase mørkets drot
med løgn og mord og spot,
han har dog få ’t sin dom,
da Krist til jorden kom,
et ord ham nu kan fælde.



Cancionero de Uppsala   Verbum caro factum est
Verbum caro factum est   Das Wort ist Fleisch geworden
Porque todos hos salveis,   Damit ihr alle gerettet werdet,
porque todos hos salveis.   ...

Y la Virgen le dezia:   Und die Jungfrau sagte zu ihm
Vida de la vida mia,   Mein Leben,
Hijo mio, ¿que os haria,   Lieber Sohn, was würde Euch geschehen,
Que no tengo en que os echeis?  Wenn ihr euch nicht für alle hingäbt?

Verbum caro factum est   Das Wort...
Porque todos hos salveis,
porque todos hos salveis.

Cancionero de Palacio   Con amores mi  madre
Con amores mi  madre,   Mit Liebe, Mutter, bin ich eingeschlafen,
Con amores m’adormí.   Ich träumte, dass mein Herz in die Höhe f log,
Así dormida sonava   Dass mir die Liebe Trost gab,
Lo que’ l corazón velava   Mehr als ich verdiene.
Que’ l amor me consolava   Ich sah die Freude,
Con más bien que merecí.   Die Liebe verbreitet.
Adormeciome el favor   Sie ließ den Schmerz verstummen,
Qu’amor me dió con amor;   Mein Vertrauen in die Liebe.
Dió descanso a mi dolor
La fe con que le serví.

Adrian Willaert    Vecchie letrose



†Dødsønsket † er en pagt mellem Ratas del viejo Mundo og bandura-virtuosen 
Tetiana Hordiichuk. Sammen rejser de ind i de mørkeste sider af Josquin's sjæl og 
bringer hans musik til live i en kalaidoskopisk kombination mellem øst og vest. En 
mørk poyfoni med depressive sange, baseret på hans originale værker – dyrket af 
eftertidens arrangører.

Sangene er inspireret af 15- og 16-hundretallets instrumenteringer af Josquin’s mu-
sik. Komponisterne Gintzler og Valderrábano giver os unikke værker fra Josquin’s 
hånd, da de originale vokalværker er gået tabt. Desuden optræder Spinacino’s versi-
on fra La bernardina i den først kendte, trykte udgave for lut.

† DØDSØNSKET †
Død og fortvivlelse i Josquin des Prez´s værker

Circumdederunt me gemitus mortis
Josquin/Simon Gintzler

Regretz sans fin il me fault endurer

De profundis clamavi ad te, domine

Douleur me bat et tristesse ma folle

Obsecro te domina
Josquin/Enríquez de Valderrábano

Je ne me puis tenir d áimer

Plusieurs regretz qui sur la terre sont

Dulces exuviae

La bernardina
Josquin/Francesco Spinacino

Missa malheur me bat
Kyrie – Gloria – Credo

Sanctus– Benedictus – Agnus dei

Ratas del viejo Mundo
Soetkin Baptist - mezzo

Anne Rindahl Karlsen - alto
Tomàs Maxé - bas

Tetiana Hordiichuk - bandura
Floris De Rycker - lut og cittern

Koncerten optages til transmission på DR-P2 d. 25. oktober

Fre d. 22
kl. 21.30



Før stormagten Ukraines indlemmelse i Rusland i 1654, var den vesteuropæiske 
polyfoni kendt. Siden landet kom i union med Polen var Josquin’s messer allerede 
kendt her siden 14-hundredetallet. Og et århundrede senere blev hans motetter og 
sange smukt arrangeret i tablaturer* og udført af organister og lutspillere. 

I dette program møder vi det for datiden helt dominerende instrument, den ukra-
inske bandura, som er i familie med ærkelutten ‘archlute’, altså en lut med f lere 
basstrenge, som samtidig har et højt register, så den kan lyde både aggresiv og for-
tryllende. Banduraen spilledes ofte af en ‘kobzar’, en mytisk, ofte blind musiker, der 
som troubadour vagabonderede i Ukraine. 

*Et tablatur er en form for nodeskrift, som beskriver hvordan musikken skal spilles 
  på et strengeinstrument

Regretz sans fin il me fault endurer
et en grant dueil mes doulans iours user
par ung rapport meschant dont fuz servie
mieulx me vouldroit de brief f iner ma vie
qu’ainsi sans cesse telle douleur muer.
Tout plaisirs doncqs ie veulx habandonner
plus nulx soulas ie ne require donner
puisquil me fault souffrir pas seulle envie
regretz sans f in.

De profundis clamavi ad te, Domine:
Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes:
in vocem deprecationis meae.
Si iniquitates observaveris,
Domine: qui sustinebit?
Quia apud te propitiatio est:
et propter legem tuam sustinuite, Domine.
Sustinuit anima mea in verbo ejus,
speravit anima mea in Domino,
a custodia matutina usque ad noctem.
Speret Israel in Domino.
Quia apud Dominum misericordia
et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel
ex omnibus iniquitatibus ejus.
Gloria Patri etc.

Douleur me bat et tristesse ma folle
Amour me nuyt et malheur me console
vouloir me suit mais aider ne me peult
iouir ne puis dung grant bien
quon me veult
de vivre ainsi pour dieu quon me decolle

Je ne me puis tenir d’aimer
Celle qui point ne m’aime.
Je me doibz bien desconforter
Car j’ay perdu ma peine.
Ma dame souveraine,
Recevez vostre amy
Par vostre bonté pleine
Ou mort est a demy.

Plusieurs regretz qui sur la terre sont
et les douleurs que’ hommes et femmes ont
nest que plaisir envers ceulx que ie porte
me tourmentant de si piteuse sorte
que mes espris ne scavent plus qu’ ilz font.



Dulces exuviae, dum fata deusque sinebat, 
accipite hanc animam meque his exsolvite curis,
Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi,
et nunc magna mei sub terras ibit imago.
Urbem praeclaram statui, mea moenia vidi,
ulta virum poenas inimico a fratre recepi,
felix, heu nimium felix, si litora tantum
numquam Dardaniae tetigissent nostra carinae.
Dixit, et os impressa toro, Moriemur inultae,
sed moriamur, ait; sic, sic iuvat ire sub umbras.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorif icamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.

Credo in unum Deum.
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum
Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
Et homo factus est.



Crucif ixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato:
passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum scripturas.
Et ascendit in caelum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est
cum gloria judicare vivos et mortuos:
Cujus regni non erit f inis.
Et in Spiritum sanctum Dominum,
et vivif icantem:
Qui ex Patre, Filioque procedit.
Qui cum Patre, et Filio simul adoratur,
et conglorif icatur:
Qui locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum
Et vitam venturi saeculi. Amen.

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.



‘JOSQUIN FRIVOLE’

Musica Ficta og Bo Holten

Ann-Christin W. Ingels, Christine Nonbo - sopran

 Eva Wöllinger-Bengtson - alt

Daniel Carlsson - kontratenor

Josef Hamber, Tobias Aabye Dam - tenor

Lauritz Jakob Thomsen - baryton

Jakob Soelberg, Rasmus Kure Thomsen - bas

Andreas Arend (D), lut

1 Adieu mes amours 
2 Douleur me bat

3 lut-transskriptioner
4 Scaramella
5 Baiser moi 

6 Mille regretz 
7 Lut-transskriptioner

8 plus nule regretz
9 faulte d’agent

10 lut-stykker
1l Allegez moy 

12 Carmen gallicum

Lør d. 23.
kl. 15.00



Adieu mes amours, a Dieu vous command,
Adieu je vous dy jusquez au printemps
Je suis en souci de quoy je vivray
La raison pour quoy je le vous diray:
Je n’ay plus d ’argent, vivray je du vent,
Se l ’argent du roy ne vient plus souvent.

Douleur me bat et tristesse ma folle
Amour me nuyt et malheur me console
Vouloir me suit mais aider ne me peult
iouir ne puis dung grant bien quon me veult
de vivre ainsi pour dieu quon me decolle

Allégez moy doulce plaisant brunette,
Dessoubz la boudinette,
Allégez moy de toutes mes douleurs.
Vostre beaulté me tient en amourette,
Dessoubz la boudinette.

Scaramella va alla guerra,
Colla lacia et la rotella,
Lo zombero borombetta,
Lo zombero borombò!

Scaramella fa la gala,
Cholla scarpa et la stivala
Lo zombero borombetta
Lo zombero borombò!

’Baisés moy, ma doulce amye,
par amour, je vous en prie! ’
’Et non feray, et pour guoy?
Se je faisois la follie,
Ma mer’en seroit marie,
Vela de quy! ’

Mille regretz de vous habandonner
Et d ’eslonger votre fache amoureuse;
J’ay si grand dueil et paine douloureuse,
Qu’on me verra brief mes jours deff iner.

Faulte d’argent c’est douleur non pareille
se ie le dis las ie scay bien pourquoy
sans de quibus il se fault tenir quoy
femme qui dort pour argent se reveille

Farvel mine kærester, I befaler mig 
Farvel, siger jeg indtil det igen bliver vår.
Jeg frygter hvordan jeg skal overleve
Og hvorfor, vil jeg fortælle dig:
Jeg har ingen penge, skal jeg da leve af luft alene,
hvis kongens mønt ikke kommer.

Jeg er tynget af kvaler, vanvittig af min sorg
Kærligheden skader mig og kun ulykken er til trøst 
Længslen følger mig omkring, men hjælper mig ikke. 
Jeg kan ikke nyde de glæder som nogle ønsker mig.
At leve sådan et liv, min Gud, 
så vil jeg hellere miste hovedet. 

Lindr mig, søde, kærlige brunette
Under navlen
Lindr alle mine smerter
Din skønhed bereder mig til kærlighed,
Under navlen

Scaramella drager i krig
Med sin lanse og sit skjold
Sikke en krigskarl, borombetta
Sikke en krigskarl, borombò!

Scaramella tager til fest
I sine sko og støvler
Sikke en krigskarl, borombetta
Sikke en krigskarl, borombò!

”Kys mig, min elskede
I kærlighedens navn, jeg beder dig!”
”Under ingen omstændigheder, og ved du hvorfor?
Hvis jeg opfører mig åndsvagt
Vil jeg såre min mor
Nu ved du hvorfor!”

Jeg fortryder tusind gange at have forladt dig
Og at efterlade dit kærlige ansigt
Jeg føler så stor sorg og smerte
At mine dage ser ud til at være talte.

Det smerteligste er at være fattig
Og ak, det ved jeg kun alt for godt
Den der intet har, må holde sig for sig selv
For sovende kvinder kan kun vækkes med penge. 



Den største af de første
 – Af Bo Holten

D. 27. august 1521 døde Josquin des Prez. Vi fejrer i år 500-året.

Men før vi overhovedet går i gang med detaljer, er det vigtigt at slå fast hvor stor en 
komponist vi her har med at gøre: På samme måde som Beethoven udøvede sin enor-
me indf lydelse på hele 1800-tallets musik, og ligesom Stravinsky lagde sin klamme 
hånd på hele 1900-tallets heftigt forgrenede komponeren, således udøvede Josquin 
des Prez og hans kompositioner en enorm indf lydelse på hele musiktænkningen og 
al kompositionslærdom i 1500-tallet. Så det er den klasse vi er oppe i!

Et brev fra September 1502 fra en hofmand der er ude at f inde en kapelmester til sin 
fyrste Ercole d’Este af Ferrara lyder: ”…da Heinrich Isaac for nylig var i Ferrara kom-
ponerede han en prægtig motet, og han skrev den på to dage. Således kan vi konstatere 
at han er hurtig til at komponere, og derudover er han venlig, nem at omgås og det 
forekommer mig at han er den rette for Dem, Deres Nåde… Han erklærede også at han 
var rede til at træde i Deres Nådes tjeneste, ja hellere end hos nogen anden f yrste. Han 
forekommer mig meget bedre til at tjene Dem end Josquin, for Isaac er mere af holdt 
blandt kollegerne, og han vil til stadighed komponere nye værker. Det er et faktum at 
Josquin komponerer bedre (compone meglior), men han komponerer kun når han har 
lyst, og ikke når man ønsker han skal skrive noget, og han kræver 200 dukater årligt, 
medens Isaac gerne kommer for 120. - Deres Nåde må bestemme.”
Ercole d’Este ansatte Josquin! Dette fortæller en del om Josquin og måske også no-
get om den geni-dyrkelse både han, Beethoven og Stravinsky er blevet genstand for. 

Josquin har som ingen anden renaissancekomponist været genstand for meget in-
tens forskning, men desværre, i modsætning til f lere af hans samtidige, er det for-
tvivlende lidt biograf isk materiale der er overleveret om ham: vi har fx ikke noget 
billede af ham, og så sent som i 1998 fandt forskere frem til at hans fødselsår var 
langt senere end alle lexica før dette år lader ane. Her står der nemlig: født ca. 1440, 
død 1521. De seneste forskningsresultater peger på ”ca. 1454” som det mest sandsyn-
lige år, og derved måtte en masse forskning i ”den tidlige Josquin” helt kasseres, og 
en mængde vurderinger af hans biograf i ændres, for ikke at tale om at alle komposi-
tionerne af ”Den tidlige Josquin” slet ikke var af ham. 

Det forvirrede billede forvirres yderligere af det faktum at Josquin, der var en veri-
tabel superstar i sin egen tid, f ik tilskrevet masser af andre kompositioner han al-
drig havde været i nærheden af, bare fordi hans navn gjorde dem lettere at sælge. En 
musiker skriver omkring 1540 at Josquin måtte være den første komponist nogen-
sinde der havde skrevet mere musik efter sin død end mens han var i live. For forsk-
ningen har dette været et mareridt, og har ført til et sandt skoleridt af musikologer 
der gjorde sig kloge på hvad der var echt-Josquin og hvad der var usle efterligninger. 

I de senere år er således nogle af de mest populære Josquin-stykker faldet for for-
skernes dom: fx Absalon f ili me (formodentlig af Pierre de la Rue) og Mille regretz, 
hans mest populære og meget smukke chanson. Flere af de beundrede store messer 
nærmer sig også i disse år henrettelsespelotonen. Så der har tydeligvis også været 
andre meget dygtige komponister i samtiden: Har De nogensinde hørt om den på 
samme tid meget anerkendte Caspar van Weerbeke?



De første trykte noder nogensinde kom til verden hos forlæggeren Petrucci i Venezia 
i 1501.

De indeholdt mange Josquin-satser, men de første tryk af hele messer 1502 og 1505 
indeholdt udelukkende messer af Josquin. Der var salg i den musik! Josquins status i 
hans sidste to årtier her på jord var enorm, men han trak sig blot tilbage til sin fø-
deegn og blev provst (provost) ved den lokale Maria-kirke i Condé-sur-l ’Escaut i det 
sydlige Flandern, tæt ved den egn hvor han var voxet op og havde været kordreng 
(navnet l ’Escaut er det franske navn for den f lod som vi kender som Schelde med 
udløb i Antwerpen).
Født altså ca. 1454, fra 1475-80 sanger hos Roi René i Anjou, derefter muligvis et par 
år i Ungarn i Corvinus’ rige miljø, midt i 1480’erne ansættelse hos cardinal Ascanio 
Sforza (som han var knyttet til i mange år) i Milano. 1489-95 sanger i Det Sixtinske 
Kapel (hvor han på graf itti-vis har ristet sit navn ind i væggen!), resten af århun-
dredet tilknyttet Ascanio Sforza, nu residerende i Rom, de første år af 1500-tallet 
hos Ercole d’Este i Ferrara, som omtalt ovenfor, og fra 1504 til sin død i august 1521 
hjemme i Condé (der dengang var et lidt større og vigtigere sted, men i dag afgjort 
er det tristeste fattige Nordfrankrig, kirken er der heller ikke længere, en dødssyg 
provins i dag – jeg har selv været der på pilgrimsrejse og konstateret den totale tri-
stesse).

I 1483, da Josquin var knap 30 år, skete der noget for ham afgørende: han blev kaldt 
hjem til Condé, han havde arvet jord og ejendomme fra en onkel og tante. Dette 
gjorde ham til en velhavende mand, og dette forklarer vel, delvis i hvert fald, hvad 
der stod i det ovenfor citerede brev: at Josquin kunne tillade sig at komponere når 
han gad. Han kunne også tillade sig at kræve høje honorarer (regnskaber fortæller 
om langt den bedst betalte sanger og komponist for sin tid) fordi det ikke gjorde 
noget hvis han ikke f ik jobbet! Han rejste over store dele af Europa, opholdt sig i de 
musikalske centre hvor de bedste sangere og musikere var, havde ingen økonomiske 
bekymringer, og var fejret som tidens store musikalske geni, med masser af udgi-
velser i masser af udgaver, og hans musik udbredt overalt i Europa: Det kongelige 
Kantoris stemmebøger her i København (ca. 1540) indeholder adskillige af Josquins 
største og f lotteste kompositioner, så også her til lands var han et kendt navn.

Men man spørger sig selv: hvad er det da ved Josquins musik der er så tiltrækkende? 
For det første er den ikke lettilgængelig med sine stramme konstruktionsprincip-
per og sin renfærdige afsky for al unødig pynt. Den er vanskelig for sangerne: alle 
stemmer har usædvanligt stort omfang, det vrimler med vanskelige intervaller, og 
rytmerne, ofte noteret i mærkelige gåder, gør det tætte stemmevæv endnu mere 
vanskeligt. Der er ofte også en nøgenhed i klangbilledet der kræver det ypperste af 
klangskønheden, selv når stemmerne står ganske alene. Det er ikke mærkeligt at 
hans musik kun sjældent synges af amatør-sangere – den er nemlig for utaknemme-
lig og svær. Her kan man nævne at de mest populære af Josquins verdslige sange af 
den lettere type lige præcis er dem der ikke er af ham, sådan som forskningen nu 
ynder at fortælle os. Men til trods for alt dette var han ekstremt populær i samtiden 
og hans musik solgte i store oplag og blev sunget overalt. Samtiden mærkede kvali-
teten og overkom ganske enkelt vanskelighederne. 



Jeg har selv i perioder af mit liv beskæftiget mig intenst med Josquins musik, og 
jeg kan berette at det er noget af det mest slidstærke der f indes; man bliver aldrig 
træt af den. Den har en naturlig måde at ytre sig på, og den kan blive extrem på den 
mest enkle måde. Mere meditativ end Pärt og over-komplex som Boulez. Alligevel 
tager den sig yndefuld og elegant ud. De store messer er ganske forskellige katedra-
ler af lyd, motetterne laboratorier for textur-experimenter, og de verdslige sange, 
hvoraf mange er rene ørehængere, afslører ved nærsyn fabelagtigt koncentrerede 
konstruktionsprincipper. Der er ikke nogen ende på det! Og man kan ikke undre sig 
over at de tidlige modernister i 1900-tallets første halvdel begærligt kastede sig over 
Josquin, som tilsyneladende beskæftigede sig med det samme som de gjorde. Det var 
dengang modernismen havde et skær af friskhed.

Til jer der vil læse eller vide mere, må jeg advare mod den ældre litteratur om vores 
komponist. Den er i lyset af nyere forskning meget fejlbehæftet og omtaler ofte ikke 
autentiske værker. De to bedste bøger fra nyere tid er 1) The Josquin Companion, 
Oxford University Press, 2000, ed. Richard Sherr; en værdifuld artikel-samling på 
600 sider, og 2) David Fallows: Josquin, Brepols Publishers, 2009; en 500 siders ” life 
and works”, der er mere end anbefalelsesværdig.

Tidslinje for komponister i den fransk-flamske skole



Josquin's messer dukkede i 1400-tallet op i Polen, og et århundrede senere fandtes et 
stort antal arrangementer af hans moteller og chansons i tabulaturer af komponist 
og organist Jan z Lublina samt lutenisten Bálint Bakfark, som var hofmusiker hos 
den polske konge og storhertugen af Litauen.

Ratas del viejo Mundo leder ved palindromet o, гомін німого efter forbindelsen 
mellem Josquin and Ukraine. 

Inspireret af 14- og 15-tallets instrumentale arrangementer, kan en Magnif icat eller 
Obsecro te domina pege mod Josquin, gennem omfattende håndskrifter fra den span-
ske vihuela-spiller Valderrábano og den blinde Fuenllana – over tid udgør denne 
hyldest de eneste spor tilbage til tabte kompositioner. 

Hvilke tricks anvender en instrumentalist for at beskrive det vokale? 
Hvordan skjules det, at man ikke kan synge? At man er stum... 

‘EN STUMS STEMME’
o, гомін німого | o, homin nimoho

Ratas del viejo Mundo
Soetkin Baptist - mezzo

Anne Rindahl Karlsen - alto

Tomàs Maxé - bas

Tetiana Hordiichuk - bandura

Floris De Rycker - lut og cittern

Lør d. 23.
kl. 16.00



‘JOSQUIN VED CHRISTIAN D. 3.’S HOF’

Musica Ficta og Bo Holten

Ann-Christin W. Ingels, Christine Nonbo - sopran

 Eva Wöllinger-Bengtson - alt

Daniel Carlsson - kontratenor

Josef Hamber, Tobias Aabye Dam - tenor

Lauritz Jakob Thomsen - baryton

Jakob Soelberg, Rasmus Kure Thomsen - bas

Andreas Arend (D), lut

1 Missa Sexti toni: Kyrie
2 Praeter rerum seriem

3 lut-transskriptioner af messe eller motet
4 Ave Maria

5 Douleur me bat
6 Missa sexti toni: Sanctus

7 Allegez moy 
8 plus nul regretz

9 lut-stykker af Josquin
10 Carmen gallicum

11 Missa sexti toni: Agnus Dei

Lør d. 23.
kl. 19.30



Capella della Torre

Katharina Bäuml - shawm og kunstnerisk ledelse    

Birgit Bahr - alto shawm

Annette Hils - dulcian  /  Masafumi Sakomoto - sackbutt

Mike Turnbull - slagtøj  /  Ulrich Wedemeier - lut

Martina Fiedler - orgel  /  Margaret Hunter - sopran *

Si j’aime ou non, j’en dis rien
Tanzmusik der frühen Neuzeit von Josquin bis Praetorius

Anonym/ Improvisation    O che nuovo miracolo *
Francesco Landini     Ecco la primavera
Anonym      Ciaconna
Josquin Desprez    Tu solus qui facis mirabilia *
Improvisation     Passamezzo
Josquin Desprez    Scaramella va a la guerra*
Anonym     Canto per liuto
Jean Japart     Il est de bonne heure né*
Traditionell/ Praetorius   La bonne nouvelle *
Michael Praetoriu    Bransle de la Torche
Jehan Cardavoine     Pavane «Une jeune fillette» *
Michael Praetorius    Gagliarde
Anonym/ Praetorius    Si j’aime ou non, j’en dis rien *
Michael Praetorius     Gavotte/ Votre esprit recréatif *



Dominus Regnavit

Interludium I
Diminutioner av Giovanni Bassano (1561 – 1617) over madrigalen ’La rose’ (anonym)

In Te Domine speravi
Quis sesarabit

O salutaris hostias

Interludium II
Doulce memoire – Pierre Sandrin (1490 – efter 1561)

Recercada prima sombre Doulce memoire – Diego Ortiz (1510 – 1570)
Ave Vera Virginitas
Ave Verum Corpus

Interludium III
Ancor che co’ l partire per la violabastarda - Riccardo Rognoni (1550 – 1620)

Tu Pauperum refugium
Nunc Dimittis

Sopraner:
Kathrine Rose - Hanne Brønd Holst - Anne-Bodil Harrild - Lene Besser

Alter:
Jette Sepstrup - Mille Colbjørn Holst - Lea Momme - Agnes Bjerregaard

Tenorer:
Jakob Bjerre - Peter Hansen - Marcus Bernack Larsen - Jesper Mørch

Basser:
Erik Fjordside - Karsten Nielsen - Henrik Aas - Ole Lund Pedersen

‘COMPLETOIRE’

Herlufs Vokaler og Karsten Gyldendorf
Nemf Continuo

med Hanna Thiel og Søren Glerup Hansen

Lør d. 23.
kl. 21.30



Dominus regnavit,
decorem indutus est:
Indutus est Dominus fortitudinem,
et praecinxit se.
Etenim f irmavit orbem terrae,
qui non commovebitur.
Parata sedes tua ex tunc;
A saeculo tu es.
Elevaverunt f lumina, Domine,
Elevaverunt f lumina vocem suam,
Elevaverunt f lumina f luctus suos,
A vocibus aquarum multarum.

Mirabiles elationes maris;
Mirabilis in altis Dominus.
Testimonia tua
credibilia facta sunt nimis;
Domum tuam decet sanctitudo,
Domine, in longitudinem dierum.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum, Amen.

In te Domine speravi
Per trovar pietà in eterno.
Ma in un tristo e obscuro inferno
Fui et frustra laboravi.
In Te Domine speravi.

Quis separabit nos a caritate Dei
tribulatio an angustia, an fames, 
an nuditas, an periculum, an persecutio, 
an gladius, certus sum enim quod necque mors,
necque vita, necq’ Angeli, necque principatus, 
necque virtutes, neque instantia, neque futura, 
neque altitudo, neque profunditas,
neque creatura alia poterit, 
nos separare a caritate Dei,
quae est in Domino nostro, 
quae est in Christo Iesu Domino nostro.

Herren er konge! 
Han har klædt sig i højhed,
Herren har klædt sig 
og rustet sig med styrke.
Ja, jorden står fast, 
den rokkes ikke.
Din trone står fast fra ældgammel tid,
fra evighed har du været til.
Herre, strømmene løfter,
strømmene løfter deres røst,
strømmene løfter deres brøl.
Men mere end de vældige vandes buldren,
mere end havets mægtige brændinger
er Herren mægtig i det høje.
Dine vidnesbyrd står fast,
hellighed smykker dit hus
i al evighed, Herre.
Vidunderlige er havets bølger,
Vidunderlig I det høje er Herren.
Dine sandheder
er I høj grad troværdige;
Hellighed sømmer sig i dit hus.
O Herre, så meget som dagen er lang:
Æret være Faderen, 
Sønnen og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, 
således også nu og altid.  Amen.

Til Dig, o Herre, stod mit håb,
at f inde evig nåde.
Men I et trist og mørkt helvede 
befandt jeg mig og led forgæves.

Intet kan skille os fra Kristi kærlighed, 
det være sig lidelser, vanskeligheder eller for-
følgelse, sult eller fattigdom, fare eller død. 

Selvom Skriften lover os modgang, når den 
siger: “Vi er i livsfare hver eneste dag. Vi er som 
får, der er på vej til slagtning”, så kommer vi 
igennem det hele sejrende, fordi Kristus i sin 
kærlighed giver os styrke. Jeg er overbevist 
om, at intet i hele universet kan skille os fra 
Guds kærlighed–hverken engle eller åndsmag-
ter, hverken det, som eksisterer nu, eller det, 
som vil komme i fremtiden, hverken himmel-
rummets eller havdybets kræfter. Nej, intet i 
livet – end ikke døden – kan rive os ud af den 
kærlighed, som Gud har vist os gennem Jesus 
Kristus, vores Herre!



O salutaris hostia
quae caeli pandis ostium,
bella premunt hostilia:
da robur, fer auxilium

Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria,
qui vitam sine termino
nobis donet in patria.
Amen

Ave vera Virginitas,
immaculata castitas,
cujus purif icatio,
nostra fuit purgatio

Ave, cujus nativitas, 
nostra fuit solemnitas, 
ut lucifer lux oriens, 
verum solem praeveniens

O Mater Dei
Memento Mei!
Amen!

Ave, verum corpus 
natum de Maria Virgine:
vere passum, immolatum
in cruce pro homine:
cuius latus perforatum
f luxit aqua et sanguine:
esto nobis praegustatum,
in mortis examine.

O Jesu dulcis, O Jesu pie,
O Jesu Fili Mariae.
Miserere mei. Amen.

Tu pauperum refugium, 
tu languorum remedium,
spes exsulum, fortitudo laborantium,
via errantium, veritas et vita.
Et nunc Redemptor, Domine, 
ad te solum confugio;
te verum Deum adoro, in te spero,
in te conf ido, salus mea, Jesu Christe.
Adjuva me, ne unquam obdormiat 
in morte anima mea.

O du, offer som blev frelst,
som åbner himlens dør!
Fjendtlige hære truer!
Giv styrke, bring hjælp!

Den eneste og sande Gud,
Ham være ære evindelig,
som i sit rige 
giver os evigt liv.
Amen.

Hil den sande jomfruelighed
den uplettede kyskhed, 
den, hvis renselse
blev vor renhed.

Hil den, hvis fødsel blev vor højtid
den, der er som den opstigende,
lysbringende morgenstjerne,
der går forud for den sande sol.

O, Guds Moder, 
kom mig i hu!
Amen!

Vær hilset, sande legeme, 
født af Jomfru Maria, 
du, som i sandhed led,
ofret på korset for menneskers skyld,
fra hvis gennemborede side
vand og blod udf lød;
vær for os en forsmag på 
det himmelske måltid i dødens stund.

O søde Jesus, o hellige Jesus,
søn af Maria,
Vær mig nådig! Amen!

Du er de fattiges tilf lugt, 
du er deres værn imod lidelser, 
deres håb om udfrielse, du er de arbejdendes styr-
ke, vejen for de vandrende, sandheden og livet.
Og nu, Frelser, Herre,
I dig alene tager jeg bolig,
dig, o Gud, som jeg elsker og sætter mit håb til,
til dig betror jeg mig, min frelse, O Jesus Kristus
Hjælp mig, at min sjæl
aldrig skal sove i døden.



Nunc dimittis servum tuum, Domine, 
secundum verbum tuum in pace:
Quia viderunt oculi mei salutare tuum
Quod parasti ante faciem omnium populorum:
Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel.

Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred 
efter dit ord,
for mine øjne har set din frelse,
som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger
og en herlighed for dit folk Israel.



Om de medvirkende ensembler
 
Capella de la Torre (Tyskland) er et af verdens førende ensembler for tidlig blæser-
musik fra det 14. til det 17. århundrede. Ensemblet blev grundlagt i 2005 af oboisten 
og skalmeje-specialisten Katharina Bäuml og har siden inspireret et stort publikum 
med mere end tusind koncerter, 20 cd’er og adskillige liveoptagelser.
Navnet ‘Capella de la Torre’ kan forstås på to måder: i begyndelsen af   det sekstende 
århundrede komponerede spanske Francisco de la Torre måske det mest berømte 
stykke til et blæserensemble, hans ‘Danza Alta’. Ud over denne hyldest til kompo-
nisten kan navnet forstås bogstaveligt. Della torre betyder ‘ fra toppen af   tårnet’ da 
tidligere tiders blæserensembler ofte spillede fra toppen af   tårne   og på altaner.
I 2016 blev Capella tildelt ECHO Klassik-prisen ‘Årets Ensemble’ og i 2017 for cd’en 
‘Da Pacem - Echoes of the Reformation’. I 2018 blev ensemblet tildelt en ‘OPUS 
Klassik ’ for cd’en ‘Serata Venexiana’. For at få musikken fra de sidste århundreder 
til at lyde frisk for moderne ører spiller den aktuelle historiske og musikologiske 
forskning en vigtig rolle i ensemblets programmer. Særligt vigtigt er arbejdet med 
originale kilder og tekster. Ensemblet har også fokus på det unge publikum med 
mange opsøgende og uddannelsesprojekter. www.capella-de-la-torre.de

R ATAS DEL VIEJO MUNDO ‘Rotterne fra den gamle verden’ er et lille ensemble 
som består af unikke stemmer og instrumenter fra hele Europa. Det ledes af den 
belgiske lutenist Floris De Rycker, der har specialiseret sig i at lave instrumentale 
arrangementer af renæssancens folkelige vokalmusik og ensemblet har høstet stor 
anerkendelse for at blande renæssancens komplekse polyfoniske musik med perio-
dens frivole ‘chansons’. Det giver en særlig stemning når ensemblet blander disse 
arrangementer med originale kompositioner af markante polyfoniske komponister 
som Ockeghem, Machaut, Goudimel, Richafort og Binchois. R ATAS bryder grænser-
ne mellem den nedskrevne musik og den folkelige tradition og tilføjer dette reper-
toire en sjældent hørt livlighed. Ensemblet skaber en særlig stemning ved at krydse 
den instrumentale musik, chansons med de massive polyfoniske kompositioner i 
den samme koncert. www.rdvm.org

Musica Ficta blev dannet i 1996 af komponisten og dirigenten Bo Holten og består 
af en kernegruppe på 12 af Danmarks bedste ensemblesangere, men det er altid de 
enkelte opgaver, som afgør ensemblets størrelse og stemmesammensætning. På den 
måde kan man opleve Musica Ficta med alt fra tre damestemmer til en barokbesæt-
ning på 16 sangere. Begrebet ‘Musica Ficta’ refererer til den praksis i den tidlige 
musik, hvor sangerne selv indsætter løse fortegn i satsen. Set fra ensemblets per-
spektiv retter det opmærksomheden imod, at det musikalske værk i sidste ende ska-
bes af de udøvende selv – og at det rækker ud over det nedskrevne. Ficta favner et 
meget bredt repertoire, men ensemblets speciale er dog musikken fra middelalder og 
renæssance, hvor komponisterne ikke skrev deres store værker for symfoniorkestre, 
men for den menneskelige stemme. Musica Fictas kunstneriske leder og dirigent, 
Bo Holten, er blandt verdens førende på dette felt. De seneste år har Bo Holtens 
interesse især kredset om den ekstreme renæssancekomponist Carlo Gesualdo (1566-
1613), hvis atonale og dissonante madrigaler er blevet en tilbagevendende og yderst 
anerkendt del af Musica Fictas repertoire. www.f icta.dk



Tyske Andreas Arend spiller både theorbe og lut med fokus på den tidlige musik fra 
slutningen af det 15. århundrede. Han optræder ofte som solist særligt med musik 
af Bach, Kapsberger, de Visée og Francesco da Milano – senest også med Sebasti-
an Ochsenkun, Melchior Newsidler og Valentin Bakfark, men han optræder også 
ofte også med Freiburger Barock Orchester. Arend laver også crossover-projekter 
med moderne musikformer. Sammen med Hille Perl (gambe), Veronika Skuplik 
(barokviolin) og Care Wilkinson (sang) udgav han i 2020 CD’en ‘Ballads within a 
dream’ på Harmonia Mundi; “En labyrintisk rejse fuld af overraskelser gennem en-
gelsk musik fra omkring 1600 til 1700. Her skal ‘Reise’ tages bogstaveligt:   Her følger 
ikke nogle smukke stykker hinanden, men det hele er virkelig sammensat, det være sig 
både Arend som introducerer luten, arrangerer stykkerne eller beriger originale satser 
med nye kontrapunkter. Interventionerne er subtile og skubber undertiden forsigtigt 
musikken ud over dens grænser, lydmæssigt, harmonisk eller formelt - med en magisk 
effekt igen og igen.” Berliner Zeitung, 18. marts 2020
www.andreasarend.com

Karsten Gyldendorf er født i Næstved og begyndte at spille klaver hos den legen-
dariske Harriet Østergaard-Andersen som 7-årig. Han debuterede fra solistklassen 
på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1992 efter studier hos bl.a. Marie-Claire 
Alain i Paris. Han har siden 1995 været organist og korleder ved Herlufsholm Kirke, 
men optræder også ofte som både kammermusiker og klaversolist med forskellige 
orkestre. Gyldendorf er dirigent for Herlufsholms Kirkes Kammerkor samt Herlufs 
Vokaler som medvirker ved denne festival.

NEMF CONSORT / CONTINUO består af nogle af de førende skandinaviske musi-
kere, som er specialiserede i den tidlige musik. Ved denne festival medvirker Hanna 
Thiel på gambe og Søren Glerup Hansen på orgel.

Hanna Thiel er vokset op i Tyskland, hvor hun begyndte at spille blokf løjte som 
6-årig. Som 14-årig opdagede hun viola da gambaen og i 2008 begyndte hun at stu-
dere hos professor Hilde Perl i Bremen. Hun fortsatte sine studier på Det Kgl. Dan-
ske Musikkonservatorium hos Susie Napper og tog sin master i 2014. Hun har siden 
deltaget i masterclass hos blandt andre Jordi Savall og Wieland Kuijken. Som free-
lancer spiller Hanna ofte med ensembler som Concerto Copenhagen, Weser Renais-
sance Bremen, Höör Barock og Göteborg Baroque såvel som med sine egne ensem-
bler Violette de Nuit, Eos Consort og Black Rafinesquia. Selvom hun oftest spiller 
bas-gambe nyder hun at spille på alle gambe-typer såvel som lironen. 

Søren Gleerup-Hansen har været ansat i Sct. Mariæ Kirke siden 2010 og har den 
tidlige tastemusik som sit speciale, især italiensk og tysk renæssance- og barok-
musik. Han har en omfattende koncertvirksomhed som orgelsolist og er herudover 
aktiv som kammermusiker på både orgel og cembalo. Han er en ofte benyttet con-
tinuospiller ved opførelser af passioner, kantater og oratorier samt i produktioner i 
DR og sammen med f lere af landsdelsorkestrene.







Oktoberfestival 2022

!Jubilate! 

Bach & Telemann med Justin Bland & NEMF CONSORT
Blandt andet Brandenburgkoncerter nr. 2, 4 og 5 

– tidlige tyske barokkantater med alt og bas
samt koncerter fra præklassikken
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