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”Verdis bedste opera”. Sådan er Verdis 
Requiem blevet beskrevet. Og strengt 
taget har kritikerne ret: Dette rekviem 
er i den grad skrevet af en operakom-
ponist. Her er dramatiske kontraster, 
medrivende melodier og energiske 
rytmer. Det burde være blasfemisk, 
men det er det ikke i Verdis hænder, for 
et rekviem er jo netop et spørgsmål om 
liv og død. Her er dommedagsbasuner 
side om side med løfter om nåde og 
mildhed (om end mest det første; 
Verdi var bare en dramatisk herre), og 
rekviemmet er blevet kaldt “en bøn for 
fred skrevet af en mand, der har viet sin 
musik til konflikt”. Sjældent er frelse 
og fortabelse beskrevet så levende: 
Dommedag er lige om hjørnet, helvede 
lurer og lyset stråler ud af tilgivelsen.

Verdi 
Requiem
Et rekviem er måske en af de mest 
konservative musikformer, der findes. 
Teksten står urokkeligt fast og stammer 
fra den katolske dødsmesse, og musikken 
skal pinedød spejle teksten; alt andet 
ville være utænkeligt og grænsende til 
det krænkende, når man har at gøre med 
ikke bare et dødsfald, men også med de 
sørgende efterladte (for ikke at tale om 
et rekviems oprindelige funktion: At 
lette den afdødes adgang til Himmerige). 
Og Verdi var måske den sidste, man 
ville have til at lave den slags: Ikke bare 

skrev han storladne operaer; han var 
lidet troende – og havde absolut ingen 
planer om at begive sig ud i et rekviem: 
”Rekviemmer findes der masser af! 
Hvorfor tilføje endnu et?” udtalte han. 

Alligevel endte han med at skrive et 
rekviem – ja, faktisk to. I 1868 døde 
Rossini, og Verdi foreslog, at han sam-
men med en række andre komponister 
skrev et rekviem til at mindes den afdøde 
komponist. Det lykkedes næsten, men få 
dage inden premieren trak dirigenten sig, 
og værket blev aldrig opført. Verdi havde 
skrevet Libera me-satsen, og fire år 
senere fuldendte han sit rekviem, denne 
gang til minde om italienske forfatter 
og intellektuelle Alessandro Manzoni. 

Det huede ikke kritikerne – for kunne 
en operakomponist (et af de mest 
profane erhverv, man kan forestille sig) 
virkelig skrive et rekviem? Det blev talt 
om ”helligbrøde” og ”rent show” inden 
musikken nogensinde lød for første gang. 

På sin vis fik tvivlerne ret: Verdis rekviem 
er i den grad skrevet af en operakompo-
nist. Her er dramatiske kontraster, med-
rivende melodier og energiske rytmer. 
Det burde ikke fungere – men det gør 
det naturligvis (og strengt taget er Verdi 
jo ikke den første, der udfordrer genren; 
Brahms’ Ein deutsches Requiem er 
eksempelvis heller ikke helt efter bogen). 
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bryder koret igen ud i Dies Irae; vredens 
dag er allestedsnærværende i denne sats. 
Dies Irae-afsnittet slutter af med – 

Lacrimosa for solistkvartet og kor, 
hvori solisterne atter bønfalder om 
nåde og mildhed, når dommens time 
kommer: ”Giv dem evig hvile”.

3 Offertorio
Offertorio anslår anderledes lyse 
toner, om end emnet stadig er dom-
medag. I Domine Jesu Christe beder 
solistkvartetten om, at ærkeenglen 
Mikael må føre de afdødes sjæle 
fra mørket ind i det hellige lys – og 
lyset stråler også ud af musikken. 

4 Sanctus
Sanctus indledes af messingblæsere 
og dobbeltkor i en lysende lovprisning 
af herren – ”Hellig, hellig er Herren, 
Hosianna i det højeste”. Satsen er 
ganske kort og står i stor kontrast 
til de mørke noter i Dies Irae. 

5 Agnus Dei
Agnus Dei er sopranen og mezzo-
sopranens bøn til Guds lam om nåde. 
Sammen med koret bønfalder de 
Herren om at give synderne fred. 

6 Lux aeterna
I Lux aeterna synger mezzosopranen, 
tenoren og bassen i rent ud sagt mester-
ligt skrevet ensemblesang om det evige 
lys, som Herren kan lade lyse over os. 
Mørket lurer dog også, når messingblæ-
serne og stortrommen lægger sig under 
bassolistens stemme – men lyset vinder. 

7Libera me
Sopransolisten og koret får det sidste 
ord i rekviemmet med Libera me. Den 
indledende appel om frelse kan næsten 
lyde som en ordre – og i hvert fald 
ikke, som om sopranen er overbevist 
om, at nåden er inden for rækkevidde. 
Som for at slå den tvivl fast får vi igen 
et glimt af Dies Irae med koret og 
messingblæsere for fuldt udtræk. Senere 
rækker sopranen igen ud med sit Libera 
me – ”Frels mig, Herre”. Bønnen er 
indfølt – men bliver den hørt? Musikken 
finder i hvert fald ikke ro; stemmerne 
er polyfone og komplicerede og langt 
fra det grundfaste center, som en 
bøn burde have – eller udløse – og i 
rekviemmets allersidste toner over-
døver dommedagsbasunerne næsten 
korets hviskende bøn om udfrielse. 

Et rekviems funktion er som bekendt 
at hjælpe de afdøde syndere videre 
gennem skærsilden til Himmerige – og 
man kan ikke undgå at sidde tilbage med 
en fornemmelse af, at Verdi ikke fuldt 
ud lader til at være overbevist om, at 
det er tilfældet. Musikforskeren George 
Marek kaldte rekviemmet for “en bøn 
for fred skrevet af en mand, der har viet 
sin musik til konflikt”. I Verdis version 
er der ganske enkelt ingen måde at 
omgås Dommedags rædsler – måske 
ikke engang Herrens tilgivelse. Og 
ganske vist ER rekviemmet teater – men 
man sidder tilbage med fornemmelsen 
af, at det er religionen måske også. 

Det er naturligvis, værkets natur taget i 
betragtning, en aldeles blasfemisk ting at 
påstå. Men den tvetydige modtagelse af 

1 Kyrie
Kyrie-satsen er indledningen på 
værket. Teksten lyder ”Herre, forbarm 
dig over os”, men vi er langt fra det 
storladne operatiske udtræk. Koret 
næsten hvisker ”Requiem aeternam” 
– ”Herre, giv dem den evige hvile, 
og lad det evige lys lyse for dem”. 

2 Dies Irae
Afsnittet Dies Irae – ”Vredens dag”, 
det vil sige Dommedag – er ofte 
dramatisk, og man må sige, at Verdi 
udnytter sine virkemidler til det yderste 
her. Fra sine operaer er han en øvet 
formidler af menneskets sorteste timer, 
og det kommer i den grad til udtryk i 
Dies Irae; faktisk fylder denne del af 
rekviemmet halvdelen af værket. For 
ganske vist ligger teksten fast, men 
komponisten bestemmer selv, hvordan 
han disponerer den. I denne sats står 
verden i flammer, når Verdi folder 
alle sine operatiske virkemidler ud.

Tuba mirum er skrevet for kor og bassolo. 
Lige så højrøstet Verdi kan være, lige så 
inderlig kan hans musik også være. Men 
ikke nødvendigvis mindre intens, hvilket 
bassens parti i Tuba Mirum er et godt 
eksempel på. Satsen fortsætter ellers 
først den dramatiske karakter fra Dies 
Irae; koret synger om ”trompeternes 
frygtede klange”, så vi befinder os 
stadig midt i Dommedags apokalyptiske 
rædsler. Og præcis det – eller snarere 
dødsangsten selv – er det, som bassen 
synger om. ”Mors stupebit”, næsten 
hvisker han: ansigt til ansigt med døden 
er han (næsten) skræmt til tavshed. 

Liber scriptus lyder idyllisk, men faktisk 
synger mezzosopranen om den bog, 
hvori alle vores synder er noteret – og 
som vil blive afsløret på Dommedag, så 
vi kan modtage vores dom. Trompeterne 
er en uhyre håndgribelig påmindelse 
om, at dommedagsbasunerne virkelig 
vil klinge over vores arme hoveder, 
og at ”intet vil forblive ustraffet.” 
Koret slår fast, at ”vredens dag 
skal brænde verden til aske”. 

I Quid sum miser synger mezzosopranen 
sin afmagt over dommen over sig selv, 
når selv den reneste sjæl er i fare, og 
lidt senere anråber koret Herren om 
at frelse os fra vores pinsler – en bøn, 
der bliver gentaget af solisterne. 

Rex tremendae for solokvartet 
og kor er en anråbelse til Herren 
(”Drot med almagts tordenmine”) 
om at frelse os fra pinen.  

Recordare er en af de duetter, hvor tiden 
står stille. Sopranen og mezzosopranen 
bønfalder Jesus om at tilgive dem 
deres synder. Satsen er kun overgået i 
indfølthed af den, der følger efter – 

Ingemisco er tenorens bønfalden 
om at blive tilgivet ligesom Maria 
Magdalena og røveren, så han kan 
indtage sin plads ved Jesu højre side. 

Confutatis for bassolo og kor er den 
fordømtes sidste bøn om at få tilgivelse. 
Bemærk messingblæserne; der er, som 
om dommedagsbasunerne stadig lurer i 
kulissen. Som en påmindelse om, hvad 
det er, solisterne søger udfrielse fra, 



                   
musikken var tydelig allerede fra be-
gyndelsen. Rekviemmet blev således en 
succes ved premieren, men havde også 
sine kritikere. De kaldte noget spydigt 
rekviemmet for ”Verdis bedste opera”, 
og det var ikke kærligt ment. Kirken var 
heller ikke begejstret – alene tilstedevæ-
relsen af kvinder i koret var uantageligt, 
og det store orkester og den lidenskabe-
lige musik var alt for teatralsk for kirken, 
der på dette tidspunkt søgte tilbage mod 
renæssancens idealer for kirkemusik. 
Faktisk kom der få år senere en forord-
ning fra kirken, som fordømte moderne 
kirkemusik – og som ret specifikt 
påpegede netop de elementer, der indgår 
i Verdis rekviem, nemlig det store orke-
ster, den selektive brug af rekviemmets 
tekster samt kvindernes tilstedeværelse 
i koret. Faktisk spekulerer mange i, om 
det netop var Verdis rekviem, der så at 
sige fik bægeret til at flyde over for den 
katolske kirke, der som bekendt selv i 
dag har et anstrengt forhold til kvinder i 
enhver form for liturgisk rolle, hvilket et 

rekviem jo er. I dag accepteres kvinders 
tilstedeværelse i et kor dog generelt 
– men først i 2017 fik Cecilia Bartoli 
som den første kvinde nogensinde lov 
til at synge i Det Sixtinske Kapel. 

Rekviemmet gik faktisk i glemmebogen 
igen indtil slutningen af 1930’erne – 
måske på grund af den hårde kritik fra 
kirken. Men i 1939 blev det indspillet 
og har været på koncertprogrammet 
siden da. Et helt specielt kapitel er 
værkets opførelse i koncentrationslejren 
Theresienstadt. Her blev det opført 
første gang i 1943, men kort efter blev 
alle korets medlemmer deporteret til 
Auschwitz. Dirigenten måtte ud at finde 
nye kormedlemmer ikke bare én, men 
to gange – og kort efter Røde Kors’ 
inspektion af Theresienstadt i 1944 
(hvor Adolf Eichmann viste rundt) 
blev dirigenten selv sendt til Auschwitz 
og dræbt ved ankomsten. Siden da 
er værket jævnligt blevet opført ved 
mindehøjtideligheder i Theresienstadt. 

                   

Requiem
Tekst

1 REQUIEM – KYRIE

Requiem aeternam dona eis, Domine: 
et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus, Deus, in Sion, 
et tibi reddetur votum in Jerusalem: 
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

Requiem aeternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Amen. 

1 REQUIEM – KYRIE

Giv dem evig hvile, o Herre, 
og lad det evige lys skinne for dem.

Dig, o Gud, sømmer sig lovsange i Zion
og dig skal løftet gives i Jerusalem:
hør min bøn, 
til dig skal alt kød komme.

Giv dem evig hvile, o Herre,
og lad det evige lys skinne for dem.

Herre, forbarm dig!
Kristus forbarm dig!
Herre, forbarm dig!
Amen. 

2 DIES IRAE

Dies irae, dies illa,
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus,
Quando judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum,
Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura.

2 DIES IRAE

Vredens dag, hin dag
skal opløse tiden i aske,
som David og Sibylla vidne.

Hvilken skælven vil komme,
når dommeren er nær,
som nøje vil dømme alt.

Basunen skal sende sin forfærdelige klang
udover landenes grave,
og tvinge alle op foran tronen.

Døden og naturen skal stivne,
når det skabte rejser sig
for at svare dommeren.

Jes Vang   D E S I G N  & L AYO U T

Eugène Isabey: A Storm off the Normandy Coast (ca. 1850) 



                                      
Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet apparebit:
Nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus?

Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.

Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.

Quaerens me, sedisti lassus:
Redemisti crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.

Juste judex ultionis,
Donum fac remissionis
Ante diem rationis.

Ingemisco tamquam reus:
Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce, Deus.

Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae:
Sed tu bonus fac benigne,
Ne perenni cremer igne.

En skreven bog skal fremlægges,
i hvilken indeholdes alt,
hvorefter verden skal dømmes.

Når dommeren tager sæde,
skal alt det skjulte komme for dagen,
intet skal blive uhævnet.

Hvad skal jeg arme da svare?
Hvilken beskytter skal jeg anråbe,
da næppe den retfærdige er sikker?

Du Konge af forfærdelig vælde,
som af din nåde vil frelse de udvalgte, 
frels mig, du kærlighedens kilde.

Husk, fromme Jesus,
for min skyld gik du smertens vej,
lad mig ikke fortabes hin dag.

Du søgte mig, da du satte dig træt,
da du fuld af vånde igen tog korset på dig:
lad al din umage ikke være spildt.

Du hævnens retfærdige dommer,
skænk mig tilgivelse for mine synder
før regnskabets dag.

Jeg skælver som den skyldige,
mit ansigt rødmer af brøde,
Gud skån den ydmygt bedende.

Du, som frikendte Maria,
og som hørte røverens bøn,
du har også givet mig håb.

Mine bønner er ikke værdige,
men du, algode, mag det,
at jeg ikke brænder i den evige ild.

Inter oves locum praesta,
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis:
Voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.

Lacrymosa dies illa,
Qua resurget ex favilla 
Judicandus homo reus.

Huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem. Amen.

Giv mig plads mellem fårene
og skil mig fra bukkene,
og stil mig på højre side.

Når de fordømte overgives 
til den flammende ild,
kald mig da sammen med de velsignede.

Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.

Lacrymosa dies illa,
Qua resurget ex favilla 
Judicandus homo reus.

Huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem. Amen.

3 OFFERTORIO

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fi-
delium defunctorum 
de poenis inferni et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis, ne 
absorbeat eas tartarus, 
ne cadant in obscurum: 
sed signifer sanctus Michael 
repraesentet eas in lucem sanctam. 
Quam olim Abrahae promisisti 
et semini ejus.

Hostias et preces tibi, Domine, 
laudis offerimus: 
tu suscipe pro animabus illis, 
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine 
de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti 
et semini ejus.

3 OFFERTORIUM

Herre Jesus Kristus, du ærens Konge,
udfri alle de troende dødes sjæle 
af Helvedes straffe og fra 
den dybe pøl, fri dem 
fra løvens svælg, lad ikke af-
grunden opsluge dem, 
lad dem ikke falde hen i mørket;
men lad den seglbærende hellige Michael
fremstille dem i det hellige lys; 
som du fordum lovede Abraham 
og hans sæd.

Offer, bønner og pris
byde vi dig, o Herre. 
Modtag det for hine sjæle, 
som vi i dag mindes. 
Lad dem, o Herre, 
gå fra døden til livet; 
som du fordum lovede Abraham 
og hans sæd.



                   
4 SANCTUS

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, 
Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli 
et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.

4 SANCTUS

Hellig, hellig, hellig, Herre 
Gud Zebaoth!
Himlen og jorden 
er fuld af din ære!
Hosianna i det højeste.
Velsignet den som kommer i Herrens navn.
Hosianna i det højeste.

5 AGNUS DEI

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
dona eis requiem sempiternam.

5 AGNUS DEI

Du Guds lam, som bærer verdens synder,
 giv dem hvile.
Du Guds lam, som bærer verdens synder, 
giv dem evig hvile.

6 LUX AETERNA

Lux aeterna luceat eis, Domine: 
Cum Sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine: 
et lux perpetua luceat eis.

6 LUX AETERNA

O Herre, lad det evige lys skinne for dem,
for dine udvalgte i al evighed,
thi du er god. 
Giv dem den evige hvile, o Herre;
og lad det evige lys skinne for dem.

7 LIBERA ME

Libera me, Domine, de morte aeterna, 
in die illa tremenda,
quando coeli movendi sunt et terra,
dum veneris judicare
saeculum per ignem.
Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit atque ventura ira. 
Dies irae, dies illa,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde. 
Requiem aeternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.

7 LIBERA ME

Fri mig, o Herre, fra den evige død 
på hin rædsels dag,
da himmel og jord skal styrte sammen,
og når du kommer for at dømme
verden med ild.
Jeg skælver og frygter,
når ødelæggelsen og vreden rammer. 
Hin dag, vredens dag,
ulykkens og elendighedens dag,
den tunge bitre dag.
Giv dem den evige hvile, Herre,
og lad det evige lys skinne for dem.

Leif Segerstam er født i 1944. Han er 
uddannet på Sibelius akademiet som vi-
olinist, pianist og dirigent. Efterfølgende 
har han studeret direktion på Julliard 
School of Music i New York.

Listen af orkestre Segerstam har været 
tilknyttet er alenlang. Bl.a. har han været 
chefdirigent for Helsinki Filharmonikerne, 
DR Symfoniorkester og det østrigske 
radioorkester, samt gæstedirigent for 
orkestre som Chicago Symphony og Los 
Angeles Filharmonikerne. Han er pro-
fessor ved Sibelius akademiet i direktion 
– og listen af prominente elever er, ikke 
overraskende, også lang.

Den fuldfede romantiske orkester-
klang, det nye og det nordiske står Leif 
Segerstams hjerte nær. Det afspejles 
tydeligt af en lang liste af indspilninger: 
Referenceindspilninger af det nordiske 
standardrepertoire – Jean Sibelius’ og 
Carl Nielsens symfonier – overdådigt 

perspektiveret af ny orkestermusik af fin-
nen Einojuhani Rautavaara, svenskerne 
Karl-Birger Blomdahl, Allan Petterson og 
danske Per Nørgård. Dertil indspilninger 
af klassikerne Brahms, Mahler, Schnittke, 
Corigliano, m.fl. Alt sammen præget af 
stor musikalsk indsigt og smittende livs-
kraft.

Udover sin rolle som dirigent er Leif 
Segerstam en komponist med et svim-
lende antal orkesterværker på CV’et – i 
skrivende stund 335 symfonier – og ikke 
overraskende han har også modtaget 
Nordisk Råds Musikpris (1999) for sit 
utrættelige virke for Nordisk musik. 

I 2018 skrev Segerstam en treårig kon-
trakt med Aarhus Symfoniorkester om 
stillingen som 1. gæstedirigent, og publi-
kum kan se frem til en række intense og 
medrivende koncerter i løbet af de tre 
sæsoner, Segerstam er i Aarhus. 

Leif Segerstam  DIRIGENT

Biografi af Hjarne Fessel



Den unge kroatiske sopran Lana Kos fik 
som kun 17-årig sin debut som Nattens 
Dronning i Tryllefløjten på det kroati-
ske nationalteater, og straks herefter 
sang hun hovedrollen i Krig og fred på 
Bolshoiteatret i Moskva. I 2006 blev hun 
som den yngste solist nogensinde tilbudt 
et fireårigt engagement på Bayerische 
Staatsoper i München. Senere hen 
har hun sunget roller som Violetta i La 
Traviata, Mimi i La bohème, Lucia i Lucia 
di Lammermoor, Micaela i Carmen, Liù i 
Turandot og Manon i Manon Lescaut. 

Hun har også sunget flere partier af Verdi, 
heriblandt Desdemona i Othello, Amelia i 
Simon Boccanegro, Leonora i Trubaduren, 
titelrollen i Luisa Miller samt Leonora i Il 
trovatore og Violetta i La Traviata.

Lana Kos  SOPRAN

Den fransk-canadiske mezzosopran 
Nora Sourouzian har sunget roller som 
Marguerite i Faust, Azucena i Trubaduren 
og titelrollen i Carmen. Især rollen som 
Carmen ligger godt til hende, og hun har 
sunget den på blandet andet Palm Beach 
Opera, Welsh National Opera, Den 
Norske Opera, Opéra de Québec, Oper 
Leipzig, Oper Köln, Opernfestspiele St. 
Margarethen, Teatro Sociale di Como og 
Opéra de Lausanne. 

Hun optræder over hele verden, både i 
Sydamerika, USA og Europa. Hun er des-
uden vant til at synge med orkester, her-
iblandt Mahlers 3. symfoni, Beethovens 
9. symfoni og Wagners Wesendonck-
Lieder. 

Nora Sourouzian  MEZZOSOPRAN

Biografier af Christina B. Dahl



Den mexicanske tenor Fabián Lara 
studerede i Tultepec, Mexico og i 
Valencia, Spanien. Han har vundet flere 
konkurrencer, herunder Den Nationale 
Sangkonkurrence Carlos Morelli i Mexico 
og Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques i 
Montreal, Canada. 

Sin internationale debut fik han med 
Concertgebouw-orkestret i Amsterdam, 

og han har desuden sunget Alfredo i 
La Traviata på Teatro Regio di Parma 
og Il Duca di Mantova i Rigoletto på 
Teatro Cervantes di Málaga. I 2018/19 
sang Fabián Lara Edgardo i Lucia di 
Lammermoor på Theatre Basel.

Fabian Lara  TENOR Den bulgarske bas Giorgi Kirof har stu-
deret i Rom under den verdensberømte 
bas, Nicola Ghiuselev. På scenen i Sofia 
National Opera har han sunget hoved-
basrollerne Zaccaria i Nabucco, Fiesco i 
Simon Boccanegra, Sparafucile i Rigoletto, 
Timur i Turandot, Don Basilio i Barberen i 
Sevilla samt Osmin i Flugten fra Seraillet 
og Fafner i Rhinguldet.

Kirof har desuden turneret på store festi-
valer i Spanien, Frankrig, Østrig, Italien, 

Tyskland, Holland og Japan, hvor hans 
roller bl.a. inkluderede Il Commendatore i 
Don Giovanni, Filippo og Storinkvisitoren 
i Don Carlo samt Ramfis i Aida.

I 2017/18 debuterede Kirof som Timur 
i Turandot på The Metropolitan Opera i 
New York.

Giorgi Kirof  BAS



                   
Aarhus Universitetskor
KORLEDER: Søren Kinch Hansen

Aarhus Universitetskor er et ambi-
tiøst klassisk kammerkor med et bredt 
repertoire, ofte med fokus på relativt 
ny kormusik, herunder uropførelser af 
blandt andre Svend Nielsen, Bo Gunge 
og Stefán Arason. Den ny musik fylder 
meget både i koncerterne og i korets 
CD-udgivelser, der for det meste inde-
holder musik komponeret inden for de 
seneste 100 år. Koret afholder hvert år 
10-12 koncerter og tager hver sommer på 
turné, hver andet år i udlandet. Koret blev 
stiftet af Carsten Seyer-Hansen i 1995 
og har i dag 25 medlemmer, hvoraf en 
stor del er eller har været studerende på 
Aarhus Universitet. Koret dirigeres i dag 
fast af Søren Kinch Hansen.

Cæciliakoret
KORLEDER: Michael Deltchev

Cæciliakoret er et seriøst arbejdende 
klassisk firestemmigt kor med 35 san-
gere, hvis repertoire primært er klassisk 
musik og kirkemusik. Nordisk og dansk 
musik udgør også en væsentlig del af 
programmet, ligesom koret giver a cap-
pella-koncerter hver sæson. Cæciliakoret 
medvirker ofte i koncertopførelser af sto-
re værker for soli, kor og orkester sammen 
med Aarhus Symfoniorkester, heriblandt 
Elverskud og Zion i 2017 og Gurrelieder i 
2018. Cæciliakoret medvirkede også ved 
åbningen af kulturbyåret. Koret blev stif-
tet i 1975 af Johannes Nielsen, som var 
dirigent for koret i mere end 20 år. Siden 
januar 1999 har Michael Deltchev været 
Cæciliakorets faste dirigent.

Aarhus Kammerkor
KORLEDER: Erik Bjørn Lund

Aarhus Kammerkor blev stiftet i 1980 
af dirigent Erik Bjørn Lund, som har 
været korets dirigent lige siden. Nogle af 
sangerne har været med helt fra starten, 
men størsteparten er kommet til siden-
hen. Koret har været på en del rejser i 
både ind- og udland, bl.a. Tjekkoslovakiet, 
Frankrig, Norge, Sverige, Finland og 
Canada. I 2015 var koret inviteret til at 
være præsentationskor for Danmark til 
Nordisk-Baltisk Korfestival i Riga. Aarhus 
Kammerkor har mellem 6 og 8 koncerter 
om året med forskelligt repertoire.

Århus Koncertkor
KORLEDER: Friederike Funk

Århus Koncertkor er et seriøst arbejdende 
blandet kor, der også arbejder med større 
klassiske værker. Koret var stamkor ved 
Kor72 og Aarhus Symfoniorkesters op-
førelse af Händels Messias i Musikhuset 
2016, og i 2017 medvirkede koret ved 
opførelsen af N.W. Gades ”Zion” sam-
men med Aarhus Symfoniorkester. 
Koret blev i 1966 etableret som ”Århus 
Byorkesters Koncertkor”. I 1975 blev ko-
ret selvstændigt som Århus Koncertkor 
og har siden arrangeret a cappella kon-
certer og en lang række større opførelser 
for kor, solister og orkester af mange 
forskellige komponister. 
Koret har indsunget værker af Holmboe, 
Brahms og Tjajkovskij til opførelse i 
Danmarks Radio. Koret har tidligere 
modtaget Statens Musikråds kontante 
anerkendelse som ”professionelt arbej-
dende amatørkor”.  

KONCERTBESÆTNING
VIOLIN I
Ian van Rensburg
Johanna Tolvanen
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Thea Clemson Andersen
Todd Cadieux
Katrin Djordjevic Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Nadia Kornilova
Hayato Ishibashi
Karoliina Koivisto, assistent

VIOLIN II
Sarah Foldager
Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Søs Nyengaard
Pernille Jönsson Nüchel
Jens Astrup
Louise Gorm, kontrakt

BRATSCH 
Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist 
Lise Pehrson
Eva Paulin
Ático Razera
Patrick Rutland, assistent

CELLO 
Eugene Hye-Knudsen
Brian Friisholm
Jens Lund Madsen
Ananna Lützhøft
Chiao-Hui Hwang
Fang-Yu Liang

KONTRABAS 
David McIlfatrick
Erik B. Higgins
Christian Jørgensen
Frank Christensen
Poul Erik Jørgensen
      
FLØJTE 
Lena Kildahl Larsen
Toril Vik
Judith Wehrle

OBO 
Malene Bjerg Poulsen
Daniel Bogorad, kontrakt

KLARINET 
Mathias Kjøller
Kristian Flagstad

FAGOT 
Justin Sun 
Eric Beselin
Yavor Petkov, assistent
Anna Moe, assistent

HORN
Flemming Aksnes 
Carsten Adrian
Klaus Gottlieb
Lena Westlund, kontrakt

TROMPET 
Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster
Sarah Owens
Brody Linke
Boris Kertsman
Carles Camarasa Botella
Amir Rabinovitz

BASUN 
Marek Stolarczyk
Wojciech Prokopowicz, kontrakt

BASBASUN 
Jens Vind

TUBA 
Jonathan Borksand Hanke

PAUKER 
Nikolai Petersen, kontrakt

SLAGTØJ 
Anders Lynghøj



Verdis Requiem
Ideen til Verdis “Requiem” blev undfanget som en fælles hyldest 
til Rossini inden det endte som det mesterværk, vi kender idag.

Læs Peer Kjær Andersen fascinerende historie om tilblivelsen af 
Verdis Requiem  på vores hjemmeside under “Baggrundshistorier”.

WWW.AARHUSSYMFONI.DK

Søndag den26. november2017
www.jp.dk

***
Kr. 43,00
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Japansk elegance under juletræet
 
Håndlavet, unikt og vifteformet 
smykke i Binchotan-kul*
Vedhæng 599 kr. Øreringe 499 kr.

 

museumsbutikken.dk 

Japansk elegance 

*Trækul fra   japansk  egetræ

Volden 7     8OOO Aarhus C 

Eksklusive briller  -  valgt med omhu

Eksklusive briller  -  valgt med omhu

Højskolekurser 2018
Søg kurser og bestil de nye kataloger påwww.hojskolerne.dk  eller tlf. 33 36 40 40   

2018
Korte kurser1-7 uger

Nogle uger husker man bedre end andre

Højskolekurser 

Nogle uger husker man bedre end andre

Musikhistorien på skoleskemaet

KULTURWEEKEND, side 18-19

DJ-duoen Den Sorte Skole modtog i

aftes Kronprinsparrets Kulturpris for

deres spejling af musikhistorien i
nye numre.

Med podcastformatettræder radioen igen i forgrunden eftermange år i skyggen,og bevægelsen skerofte uden om de traditionelle kanaler.
KULTURWEEKEND, side 12-15

Miss Sunshine tilbage på toppen
SPORT, side 28-29

For første gang i seks år er Caroline
Wozniacki igen nomineret 

til Årets Sportsnavn.

Udlændingeminister Inger
Støjbergs (V) højt profilerede
Udrejsecenter Kærshoved-
gård i Midtjylland til afviste
asylsøgere og kriminelle med

udvisningsdomme skaber
utryghed i lokalområdet.

Flere butikker melder om
store problemer med butiks-
tyveri. Fakta i Bording har
øget kameraovervågningen
og installeret en overfalds-
alarm efter en episode, hvor
en medarbejder blev slået
med en knytnæve i ansigtet
af en af centrets beboere.

Arriva, der betjener tog-
strækningen til Bording, har
netop kontaktet politiet, for-
di mange af udlændingene
fra centret kører uden billet

og i nogle tilfælde maser sig
ind i toget, selv om togperso-
nalet forsøger at holde dem
ude. Det er utrygt for både
andre passagerer og konduk-
tører, lyder det fra Arriva.

På et borgermøde for nylig
har flere lokale beboere des-
uden givet udtryk for, at til-
stedeværelsen af de knap 200
udlændinge, der ofte færdes i
grupper, generelt har øget
utrygheden. Nogle forældre
er begyndt at hente og bringe
deres børn fra f.eks. togsta-
tionen.

Ifølge Michala Bendixen,
formand for foreningen
Refugees Welcome, er pro-
blemerne forudsigelige, fordi
regeringen presser og stresser
udlændingene, bl.a. ved at
sætte dem på en cafeteria-
ordning uden lommepenge
og mulighed for at arbejde. 

»Det er en rimelig logisk
konsekvens, når man ikke
giver folk nogen penge over-
hovedet og isolerer dem fuld-
stændigt, langt væk fra deres
netværk. Så tvinger man dem
nærmest til at stjæle eller

køre uden billet,« siger
Michala Bendixen, der til-
føjer, at udlændingene f.eks.
har behov for at købe tele-
fonkort og cigaretter.Udlændinge- og integra-

tionsminister Inger Støjberg
afviser, at regeringen skubber
udlændingene ud i krimina-
litet. Det er ikke meningen,
at de skal have hjælp til at
pleje netværk i Danmark,
men at de skal rejse hjem,
fastslår hun:»De har tag over hovedet og

får mad. Det er, hvad de har

krav på, ikke et hak mere.«
Ledelsen i Midt- og Vest-

jyllands Politi holder i næste
uge et møde med lokalpoli-
tiet om, hvad man kan gøre
for at imødegå utrygheden.

Beboere fra omstridt udrejsecenter

skaber utryghed i lokalområdetMARTIN JOHANSENmartin.johansen@jp.dk

Fakta i Bording har installeret en overfalds-alarm, Arriva beder poli-
tiet om hjælp, og foræl-dre tager forholdsregler.

Bording i 2017: Overfalds-
alarmer, gratister og tyverierINDBLIK, side 4-6

God fornøjelse!

Bare koncentrer dig om musikken
 
Bagefter skal vi nok opdatere dig med  
de vigtigste nyheder

Vær med til at støtte

Aarhus Symfoniorkester
bliv medlem af

Aarhus Symfoniorkesters Venner

Husk at 
venneforeningen holder 
gratis optakt for alle før 

hver torsdagskoncert. 
Se programmet på 

www.asov.dk

Medlemskab giver
fri adgang til særlige

prøver/generalprøver,
gratis medlemsblad 

samt uvurderlig støtte 
til byens orkester.

Meld dig ind på
www.asov.dk

eller ved henvendelse til formand
Tove Christensen, dr. med.

asov.tc@gmail.com

Optaktsholder 28/11: 

Nicholas Pilvang –

Producent for 

Aarhus Symfoniorkester
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