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Lys i mørket
af Christina Blangstrup Dahl

Thomas Agerfeldt Olesen har kastet 
sig over det største værk overho-
vedet: Bachs Juleoratorium. Med 
udgangspunkt i Bach fejrer han både 
den højstemte, håbefulde og mystiske 
glæde, der omgærder julen – og det 
mørke, som julen også bærer på. 
Teksten er den samme; musikken 
er Agerfeldt Olesens helt egen. 

Weihnachtsoratorium er et værk, der er 
skrevet både med og mod Bach – og et 
af de mest spændende værker i dansk 
musik de seneste år. Oratoriet havde 
premiere for et mindre ensemble i 
2017, men det er første gang, du kan 
høre det med fuldt orkester. 

Men hvad ville en koncert med 
udgangspunkt i Bach være uden Bach? 
Derfor supplerer vi med mesteren 
selv i form af den tredje orkestersuite 
– og også her slår komponisten sig 
løs i det store format. Vi glæder os 
til at fejre julen sammen med jer. 

Bach 
Orkestersuite nr. 3, BWV 1068
Bach underskrev alle sine kirkemu-
sikalske værker ”Soli Deo gloria”: 
Gud alene æren. Musikken til denne 
koncert viser imidlertid, at han ikke 
blot skrev musik for Gud, men også 
for mennesker – ovenikøbet den 
mere løsslupne del af jordelivet.

Bach er en af de vigtigste komponister 
overhovedet – ikke mindst, fordi han 
var med til at vise, hvad den klassiske 
musik kunne. Orkestersuiterne er 
således ikke mindst bemærkelsesvær-
dige, fordi de er skrevet for et større 
orkester end den kammermusikalske 
besætning, som havde været kutyme 
indtil nu; her er både oboer, pauker og 
trompeter. Det er således ikke blot den 
klassiske musiks barndom, men også 
symfoniorkestrets, som vi besøger ved 
at spille denne orkestersuite. Det er 
også et eksempel på en mere løssluppen 
og underholdende Bach, end vi møder 
i kirkemusikken: Bach arbejdede på 
dette tidspunkt i Leipzig, hvor han også 
var dirigent for Collegium Musicum, en 
flok musikelskere, som mødtes hver uge 
i Zimmermanns Kaffehus for at spille 
musik. Derfor er hans tredje Suite for 
orkester underholdende, let og dansant. 

Suiten begynder med en ouverture med 
en langsom indledningsdel efterfulgt af 
en hurtig fuga-del, før den langsomme 
indledning vender tilbage. Musikken 
er energisk og frisk. Anden sats er 
Air – og den har man sikkert stødt på 
før, hvis man nogensinde har tændt 
for en radio eller set en film. Men den 
opleves helt anderledes meningsfuld 
her i sammenhængen mellem ind-
ledningssatsen og den efterfølgende 
gavotte. Gavotten er kvik og sjov; man 
ser tydeligt for sig, hvordan hoffet må 
have kastet sig ud i elegante danse med 



hvide pudderparykker og fine kjoler. 
Også næste sats er en dansesats; en 
bourrée er en hurtigere variant af en 
gavotte, og det var en satsform, som 
Bach (såvel som hans samtidige) brugte 
tit. Den går direkte over i en gigue. Det 
er endnu en dansesats, men en folkelig 
en af slagsen, som har sine rødder langt 
fra adlens fine fester – og som Bach ofte 
brugte som afslutningssats i sine suiter.

Agerfeldt Olesen
Weihnachtsoratorium
Bachs Juleoratorium – eller 
”Weihnachtsoratorium”, som det 
selvfølgelig hedder på tysk – bliver spillet 
igen og igen hver jul. Det er en klassiker, 
og klassikere ændrer man ikke på. 

Til gengæld kan man lade sig inspirere 
af dem – og det er præcis, hvad den 
danske komponist Thomas Agerfeldt 
Olesen gjorde i 2017. Her skrev han 
nemlig sit eget Juleoratorium på 
opfordring fra Århus Sinfonietta, og 
dengang sagde han om værket: 

”Min opgave udgår fra Bachs 
Juleoratorium, men stykket er ikke 
tænkt som en kunstnerisk eller æstetisk 
antitese, skønt det ville have været den 
mere indlysende vej for en komponist 
i 2017. Det tager udgangspunkt i 
min egen oplevelse af Bachs værk 
som fuldstændig nødvendigt, som 
noget, der taler til et savn i tiden.”

“Mit stykke bliver en slags ’dogme-ora-
torium’, hvor et dogme er at følge den 
samme tekst som Bach har fulgt, både 
hvad angår evangeliet og Picanders poesi 

og koralteksterne. Et andet dogme: 
Bachs Juleoratorium er afdækningen af 
et væsen, der lever og ånder gennem 
musik. Ved at være nær ved det væsen 
gennem hele kompositionsprocessen 
vil jeg forsøge at finde det igen. Det er 
en anden tid, andre toner, en frihed til 
at bryde med regler, f.eks. at hente en 
anden tekst end den originale ind og 
bryde med dogmet om originaltekst. 
Hvis spørgsmålet er Bachs Juleoratorium 
fra 1734, hvad er så mit svar i 2017?”

Nu har han lavet en ny version af værket, 
denne gang med alle symfoniorkestrets 
instrumenter til sin rådighed (han bruger 
ikke dem alle sammen, men det vender 
vi tilbage til). Med musik af nulevende 
komponister har man det store privile-
gium at kunne spørge komponisten selv 
om overvejelserne bag værket – og det 
har vi selvfølgelig gjort. Her er, hvad 
Thomas Agerfeldt Olesen siger om sin 
nye version af Weihnachtsoratorium: 

”Weihnachtsoratorium er ikke et forsøg 
på at gå Bach i bedene. Det er heller ikke 
det modsatte. Stykket består af 3 kan-
tater for dobbeltkor, tenor og orkester, 
hvis tekstlige forløb – med undtagelse 
af “Pegida-julekalenderen” – svarer 
til det tekstlige forløb af de 3 første 
kantater i Bachs Weihnachtsoratorium.”
 
”Pegida-julekalenderen” er en række 
slogans fra den højreekstremistiske 
bevægelse Pegida. Thomas Agerfeldt 
Olesen har sat dem ind i forlængelse 
af koralen ”Er ist auf Erden kommen 
arm” – altså der, hvor Maria og 
Josef afvises, da de søger husly. 



Thomas Agerfeldt Olesen fortæller 
videre, at hans juleoratorium er 
skrevet som et stykke dogme-musik 
med en række benspænd: 

1. Jeg skal bruge originalteksten, 
men jeg kan fravælge de 
tekstbidder, der ikke er taget 
fra det Nye Testamente. 

2. Teksterne skal komme i den 
originale rækkefølge. 

3. Jeg skal i alt, hvad jeg skriver, 
forholde mig til Bachs originalmusik. 

4. Jeg må ikke lave en anti-version 
af originalmusikken, og jeg må 
(naturligvis) ikke lave noget, 
der plagierer den (dén regel 
bryder jeg flere gange!). 

5. Det er afgørende at jeg forbliver 
tro mod min egen musik, mens jeg 
forholder mig til Bachs musik. Det 
er en regel, hvis overholdelse kun 
lader sig kontrollere med maven.

6.  Alle koraler bibeholdes, 
under iagttagelse af samtlige 
ovenstående regler. 

7. Jeg må ikke demonstrere, at jeg er 
en anden komponist end Bach, for 
dette stykke handler ikke om at 
demonstrere. Til gengæld skal jeg 
være en anden komponist end Bach.

Thomas Agerfeldt Olesen er ikke den 
eneste, der betragtede benspænd 
som frugtbare, fortæller han. 

Faktisk mener han, at Bach også 
satte benspænd op for sig selv: 

”Bach er en kontrapunktiker, der 
excellerede i kanoner. Kanon i modsat 
bevægelse, kanon i dobbelt så langsomt 
tempo, kanon, hvor modstemmen er 
en bagvendt version af hovedstemmen, 
kanon i krebsegang. Alt dette er også 
benspænd for at – ja, for at hvad? For 
at komme til en fuldkommen musik, 
måske. Tænk hvis Bach havde et lignende 
forhold til sine benspænd som jeg? At 
han fyldte sit arbejde med gåder og 
opgaver, der skal løses, for at holde sig 
arbejdsom; kun som en musiker, der 
har opgaver at løse – frem for ’sig selv 
at udtrykke’ – kan han fjerne det slør 
for musikken, som ’smag’ kan være. 
’Denne klang opstår ikke, fordi jeg 
vil den, men fordi jeg løste opgaven.’ 
Det er min begrundelse for at bruge 
benspænd. Hvis ikke jeg fandt opgaver 
at løse, en forhindring, der skulle 
ryddes af vejen, opfandt spilleregler 
for musikken, så ville mine ’synsninger’ 
løbe af med mig, og jeg ville havne i et 
uigennemskueligt (til-sløret) morads.”

Julen er glædens og lysenes tid. Men 
fuldstændig ligesom musikken er 
opbygget af dur og mol, vellyd og 
dissonans, indeholder julen også mørket, 
mener Thomas Agerfeldt Olesen: 

”I barokken skal en dissonans opløses 
til en konsonans. Dissonansens 
forhold til konsonansen er i mit 
Weihnachtsoratorium moderne. Den skal 
ikke opløses, men kan opløses. Hvordan 
får man den rigdom af dissonanser, som 



den nye musik giver mulighed for, til 
at bidrage til den højstemte, håbefulde 
og mystiske glæde, der omgærder 
julen? Måske ved at lade dem være 
det mørke, julen i virkeligheden også 
bærer på. Julen er den ensommes 
smerteligste tid. Den ensomhed hører 
med til den moderne erfaring.”

Det er en erfaring, som Thomas 
Agerfeldt Olesen har taget med sig 
ind i sit juleoratorium – og det er til 
tider en ubarmhjertig erfaring:  

”Det moderne menneskes erfaring er 
også erfaringen af umenneskelighed. 
Af at umenneskeligheden har været 
tøjlesløs og mennesket kunne miste sit 
moralske kompas – eller sin ledestjerne, 
for at tale julesprog. Det moderne 
menneskes mørke erfaring er nok den 
farve, der adskiller et moderne juleora-
torium fra et oratorium fra barokken. På 
den ene side vil mit Weihnachtsoratorium 
være sit helt eget oratorium. På den 
anden side vil det med sine 2017-midler 
repræsentere det samme som Bachs 
Weihnachtsoratorium, for inderst inde er 

menneskesjælen den samme, selvom den 
bærer på 300 års længere erfaring.”

Selvom komponisten har haft adgang til 
alle symfoniorkestrets instrumenter, er 
aftenens version af juleoratoriet skrevet 
for et instrumentarium, der ligner et 
barokorkester. Thomas Agerfeldt Olesen 
har afstået fra at gøre brug af en basso 
continuo-gruppe (cembalo eller orgel-
positiv, andre akkordinstrumenter og en 
eller flere bas-instrumenter, der sammen 
udfører det harmoniske fundament 
for en komposition fra baroktiden), 
selvom han overvejede det. ”En 
basso continuo-gruppe råber på barok 
harmonisering, og jeg oplevede tanken 
om tilstedeværelsen af sådan en gruppe 
som uhensigtsmæssig,” begrunder han 
valget. ”Kombinationen af basunen, de 2 
horn og de 3 trompeter (en kombination, 
som aldrig forekommer hos Bach), er 
et forsøg på at rumme alle messingin-
strumenter fra samtlige kantater i Bachs 
juleoratorium i mine 3 kantater.”

God fornøjelse!

Musikchefens blog
På vores hjemmeside har du nu mulighed for at 

komme med i maskinrummet på orkestret og ind 
i hjernekassen på musikchef Jesper Nordin.
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TEKST

Weihnachtsoratorium
TEIL I: JAUCHZET, FROHLOCKET!
Auf, preiset die Tage
Am ersten Weihnachtfeiertage

1. Chor
Jauchzet, frohlocket! auf, preiset die Tage,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage, 
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Dienet dem Höchsten mit 
herrlichen Chören,
Lasst uns den Namen des 
Herrschers verehren!

2. Rezitativ, Evangelist
Es begab sich aber zu der Zeit, 
dass ein Gebot von dem Kaiser 
Augusto ausging, dass alle
Welt geschätzet würde. Und jedermann ging, 
dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in
seine Stadt. Da machte sich auch auf Joseph 
aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das
jüdische Land zur Stadt David, die da heißet 
Bethlehem; darum, dass er von dem Hause
und Geschlechte David war: auf dass er 
sich schätzen ließe mit Maria, seinem
vertrauten Weibe, die war schwanger. Und 
als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie
gebären solte.

3. Choral
Wie soll ich dich empfangen
Und wie begegn’ ich dir?
O aller Welt Verlangen,
O meiner Seelen Zier!
O Jesu, Jesu, setze
Mir selbst die Fackel bei,
Damit, was dich ergötze,
Mir kund und wissend sei!

DEL I: JUBL OG FRYD DIG! 
Op, pris dagen
Juledag

1. Kor
Jubl og fryd dig! Op, pris nu dagen,
Forkynd, hvad den højeste 
har g jort jer i dag!
Lad ængstelsen være, hold op med at klage,
Istem fuldtalligt nu jublen og glæden!
Tjen den største i herlige kor,
lad os prise herskerens navn!

2. Recitativ, Evangelist
Og det skete i de dage, at der udgik en 
befaling fra kejser Augustus om at holde
folketælling i hele verden. Og alle drog her 
for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også
Josef drog op fra byen Nazaret 
i Galilæa til Judæa, til Davids 
by, som hedder Betlehem,
fordi han var af Davids hus og slægt, for at 
lade sig indskrive sammen med Maria, sin
forlovede, som ventede et barn. Og mens 
de var der, kom tiden, da hun skulle føde.

3. Koral
Hvorledes skal jeg møde
og favne dig min skat?
Du skønne morgenrøde
mod al min jammers nat!
Min Jesus, sig, hvorledes
mit arme hjerte skal
opsmykkes og beredes
dig til en brudesal.



4. Rezitativ, Evangelist
Und sie gebar ihren ersten Sohn und 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippen, denn sie hatten sonst 
keinen Raum in der Herberge.

5. Choral
Er ist auf Erden kommen arm,
Dass er unser sich erbarm,
Und in dem Himmel mache reich,
Und seinen lieben Engeln gleich.
Kyrieleis!

Pegida-Adventskalender (Männerchor)
1. Das sind alles Asylanten, die keine sind! 
Füm’undneunzig Prozent gehören einfach
nicht her!

2. Was man national nicht mehr begründen 
kann, das macht man unter den Deckmantel
von Humanität und Christlicher 
Nächstenliebe!

3. Das Ziel ist aber von diesen 
Polit Marionetten Deutschland 
zu zerstören und Europa zu
schwächen!

4. Diese Leute, die uns regieren, führen 
uns geradezu in einen Europäischen
Bürgerkrieg!

5. lch bin gegen die Ausländer! Das will ich 
hier bewirken! lch bin ein Rentner, und
kriege eine kle’ne Rente! Und gehe noch 
arbeiten, damit ich über die Runden komme!
Die kriegen einen Haufen Geld!

6. Ach ist mir doch egal, ob es null komma 
zwei Prozents Moslems in Sachsen gibt, das
ist null komma zwei Prozent zu viel!

7. Ein Haus anzuzünden, wo kein 
Mensch drinne ist, zeigt, dass 
es eindeutig Demokratie

4. Recitativ, Evangelist
og hun fødte sin søn, den første-
fødte, og svøbte ham og lagde 
ham i en krybbe, for der
var ikke plads til dem i herberget.

5. Koral
Fattig kom han til jorden ned,
At han tilgiver vor elendighed,
Og i himlen skænke vil
Sine engles glans og herlighed.
Kyrieleis!

Pegida-julekalender (mandskor)
1. De er alle flygtninge uden at være 
det! 95% har ikke noget at gøre her!

2. Hvad man ikke længere kan 
begrunde overfor vores land, 
det gør man under påskud
af at være human og udøve 
næstekærlighed!
3. Men målet for disse politiker-marionet-
dukker er at ødelægge Tyskland og svække
Europa!

4. Disse mennesker, der regerer os, fører 
os lige lukt ind i en europæisk borgerkrig!

5. Jeg er imod udlændingene! Derfor er 
jeg her! Jeg er pensionist, jeg får en bette
pension! Og arbejder endda ved 
siden af, for at klare skærene. 
De får en bunke penge!

6. Jeg er da ligeglad hvis der 
kun er nul komma to procent 
muslimer i Sachsen, det er
nul komma to procent for meget!
7. At antænde et hus, der ingen mennesker 
er i, viser, at det er virkeligt demokrati, det
der foregår her! Havde det været rigtige 



ist, was hier abläuft! Wären’s richtig 
Nazis, wären sie drinne gewesen!

8. Was wollen wir mit dem zu 
neunzig Prozent ungebildeten 
Pack, was hier nur Harz vier
kassiert und unseren Sozialstaat ausblutet?!

9. Muslime töten andere Völker um Allah 
freude su machen! Allah befehlt im Koran
Nicht-Muslime zu töten und 
die Welt zu beherrschen!

10. Dass wir dann noch überhaupt 
Weihnachten feiern dürfen, 
ne? Das wird ja schon
witzig! Wahrscheinlich feiern wir 
das in zwanzig Jahren ni’ mehr!

11. Die Politiker sollen mal Asylanten in ihr 
eigenes Haus aufnehmen! Da werden sie mal
sehen, was sie unseren Volk hier antun!

12. Es gäbe natürlich andere Alternativen, 
aber die KZs sind ja leider derzeit außer
betrieb! Integration ist Träumerei 
von Idioten! Asylstop jetzt!

13. Wenn die ganzen Ausländer kommen, 
dass sie isoliert werden von Krankheiten her!
Die kommen ja her, bringen 
Bazillen und sonst wat mit!

14. lch möchte, dass die Kirche im Dorf 
bleibt, und dass man nicht in irgend eine
Mosche müsste zu Weihnachten!

15. Viele sind Kriminell! Die EU, die über den 
Köpfen der Bevölkerung entscheiden, hat
kein Gefühl mehr for uns!

16. Keine Muslime heißt keine 
Morde! Muslime töten andere 
Völker um Allah eine Freude
zu machen!

nazister, havde de været i huset!

8. Hvad skal vi med det op til 90 % 
udannede rakkerpak, der bare indkasserer
kontanthjælp og udsuger vo-
res velfærdssamfund!?

9. Muslimer dræber andre folkeslag for at 
gøre Allah glad! Allah befaler i Koranen at
dræbe ikke-muslimer og overtage 
verdensherredømmet!

10. At vi så overhovedet må fejre jul, ikk? 
Det skal nok blive sjov! Om 20 år fejrer vi
sikkert ikke den længere!

11. Politikerne skulle ta’ og have asylsøgere 
boende i deres eget hus! Så skulle de nok få
at føle, hvad de udsætter befolkningen for!

12. Der findes selvfølgelig andre 
alternativer, men koncentrations-
lejrene er jo desværre
ude af drift i øjeblikket! Integration er 
drømmeri for idioter! Asylstop nu!
13. Når alle udlændingene 
kommer, at de bliver isoleret for 
sygdomme! De kommer jo
her med alle deres baciller og den slags!

14. Jeg vil ha’, at vores landsbykirke bliver 
stående, og at man ikke skal i en eller anden
moske juleaften!

15. Mange er kriminelle! EU, 
som beslutter hen over hovedet 
på befolkningen, har ingen
føling med os mere!
16. Ingen muslimer betyder 
ingen mord! Muslimer dræber 
andre folkeslag for at glæde
Allah!



17. In Sydney überfallen die Islamisten ein 
Cafe, wollen wir das hier? Ich sage nein!

18. Für uns ist kein Geld da, 
nicht for Schwimmbäder, nicht 
for Kultur, aber Millionen
werden für Asylanten locker gemacht. 
Das geht mir gegen den Strich!

19. lch bin der Meinung, die Moslems 
sollten ihre eigenen Länder aufbauen, wir
brauchen sie nicht!

20. Sie sind genauso eine große Gefahr 
für das zivilisierte Europa wie alle anderen
Strömungen innerhalb der Mohammedaner!

21. Bestimmt wieder ein in seiner 
Entwicklung gestörter oder halbverhungerter
Ramadan Türke!

22. Muslime planen unser essen mit 
Ekskrementen zu infizieren!

23. Wer den Islam nicht mit dem Terror und 
der aktuellen Flüchtlingspolitik verbindet,
ist ein Idiot!

24. Wir sind die Opfer des staatlichen 
Terrors. Wir sind die Guten!

6. Arie (tenor)/Chorale
Großer Herr, o starker König,
Liebster Heiland, o wie wenig
Achtest du der Erden Pracht!
Der die ganze Welt erhält,
Ihre Pracht und Zier erschaffen,
Muss in harten Krippen schlafen.

Choral I:
Ach mein herzliebes Jesulein,
Mach dir ein rein sanft Bettelein,
Zu ruhn in meines Herzens Schrein,
Dass ich nimmer vergesse dein!

17. I Sidney angriber muslimerne en 
Cafe, er det det, vi vil? Jeg siger nej!

18. Der er ingen penge til os, ikke til svøm-
mehaller, ikke til kultur, men millionerne til
asylansøgerne sidder løst. 
Det gør mig stiktosset.

19. Jeg synes muslimerne skal få deres egne 
lande op at stå, vi har ikke brug for dem!

20. De er præcist lige så farlige 
for det civiliserede Europa som 
alle andre strømninger
blandt Muhamedanerne!
21. Helt sikkert igen en udviklingshæmmet 
eller udsultet Ramadan-Tyrker!

22. Muslimer planlægger at forgifte 
vores mad med ekskrementer!

23. Den, der ikke forbinder 
Islam med terrorismen og den 
aktuelle flygtningepolitik, er
en idiot!
24. Vi er statsterrorens ofre! Vi er de gode!

6. Arie (tenor)/koraler
Højeste Herre, o stærke konge
Kæreste frelser, oh hvor lidt
Agter du jordens pragt!
Han som opretholder hele verden,
Skaber dens pragt og skønhed,
Skal sove i den hårde krybbe.

Koral I:
Min kære Herre Jesus Krist,
Gør dig en vugge i mit bryst,
Tag herberg i mit hjerte der,
At jeg dig aldrig glemmer mer!



Choral II:
Wer will die Liebe recht erhöhn,
Die unser Heiland vor uns hegt?
Ja, wer vermag es einzusehen,
Wie ihn der Menschen Leid bewegt?
Des Höchsten Sohn kömmt in die Welt.

TEIL II: UND ES WAREN HIRTEN 
IN DERSELBEN GEGEND
7. Sinfonia

8. Rezitativ, Evangelist (Tenor/Chor)
Und es waren Hirten in derselben Gegend 
auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten
des Nachts ihre Herde. Und 
siehe, des Herren Engel trat zu 
ihnen, und die Klarheit des
Herren leuchtet um sie, und 
sie furchten sich sehr.

9. Choral
Brich an, o schönes Morgenlicht,
Und lass den Himmel tagen!
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht,
Weil dir die Engel sagen,
Dass dieses schwache Knäbelein
unser Trost und Freude sein,
Dazu den Satan zwingen
Und letztlich Friede bringen!

10. Recitativ, Evangelist (Tenor/Chor)
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet 
euch nicht, siehe , ich verkündige euch große
Freude, die allem Volke widerfahren wi rd. 
Denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, 
in der Stadt David.

11. Rezitativ (Chor)
Was Gott dem Abraham verheißen,
Das lässt er nun dem Hirtenchor 
Erfüllt erweisen.
Ein Hirt hat alles das zuvor Von 
Gott erfahren müssen.

Koral II:
Hvem vil agte ret den kærlighed,
Som vor frelser nærer for os?
Ja, hvem formår at fatte,
Hvor meget vor lidelse bevæger ham?
Den højestes søn kom til verden

DEL II: I DEN SAMME EGN 
VAR DER HYRDER 
7. Sinfonia

8. Recitativ, Evangelist (tenor/kor)
I den samme egn var der hyrder, som lå ude 
på marken og holdt nattevagt over deres
hjord. Da stod Herrens engel 
for dem, og Herrens herlighed 
strålede om dem, og de blev
grebet af stor frygt.

9. Koral
Bryd frem, o smukke morgenlys,
Og lad nu himlen dages!
I hyrdefolk, mød ej med gys
Det, som af englen sagdes,
At dette svage barn i stald
Vor trøst og glæde være skal,
Den onde og betvinge
Og freden til os bringe!

10. Recitativ, Evangelist (tenor/kor)
Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se, 
jeg forkynder jer en stor glæde, som skal
være for hele fol ket: I dag er 
der født jer en frelser i Davids 
by; han er Kristus, Herren.

11. Recitativ (tenor)
Gud havde Abraham et løfte givet
Det fører han for hyrderne ud i livet.
Engang en hyrde måtte det 
fra Guds mund erfare
Og nu skal som lovet først en hyrde se



Und nun muss auch ein Hirt die Tat,
Was er damals versprochen hat,
Zuerst erfüllet wissen.

12. Chor
Frohe Hirten, eilt, ach eilet,
Eh ihr euch zu lang verweilet,
Eilt, das holde Kind zu sehn!
Geht, die Freude heißt zu schön,
Sucht die Anmut zu gewinnen,
Geht und labet Herz und Sinnen!

13. Rezitativ, Evangelist
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden 
das Kind in Windeln gewickelt und in einer
Krippe liegen.

14. Choral
Schaut hin, dort liegt im finstern Stall,
Des Herrschaft gehet überall!
Da Speise vormals sucht ein Rind,
Da ruhet itzt der Jungfrau’n Kind.

15. Chor
Schla fe , mein Liebster, genieße der Ruh ,
Wache nach diesem vor aller Gedeihen!
Labe die Brust,
Empfinde die Lust,
Wo wir unser Herz erfreuen!

16. Rezitativ, Evangelist
Und alsobald war dabei dem Engel die Menge 
der himmlischen Heerscharen, die lobten
Gott und sprachen:

17. Chor
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.

18. Choral
Wir singen dir in deinem Heer
Aus aller Kraft, Lob, Preis und Ehr,
Dass du, o lang gewünschter Gast,
Dich nunmehr eingestellet hast.

hvad han os her vil åbenbare

12.Kor
Glade hyrder, iler, åh iler
Før I jer for længe hviler
Iler hen, det smukke barn at se
Gå hen, glæden er ypperlig,
Søg at vinde yndigheden
Gå hen og drik af kærligheden

13. Recitativ, Evangelist
Og dette er tegnet, I får: I skal finde et 
barn som er svøbt og ligger i en krybbe.

14. Koral
På hø og strå du ligger der
I klude svøbt, o Herre kær;
Dog stråler ingen trone så
Som her din armods ringe strå.

15. Kor
Sov nu, du søde, i saligste ro,
Vogter herefter på menneskets trivsel!
Drik af brystet
Føl dig opløftet
Ved det, der vort hjerte glæder

16. Recitativ, Evangelist
Og med et var der sammen med englen en 
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og
sang:

17. Kor
Ære være Gud i det højeste og på jorden! 
Fred til mennesker med Guds velbehag!

18. Koral
Pris være Gud i sang og bøn,
Som skænked os sin egen Søn!
Så vil vi glemme sorg og savn
Og holde jul i Jesu navn!



TEIL III: HERRSCHER DES 
HIMMELS, ERHÖRE DAS LALLEN
19. Tenor
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
Laß dir die matten Gesänge gefallen,
Wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes Preisen,
Wenn wir dir itzo die Ehtfurcht erweisen,
Weil unsre Wohlfahrt befestiget steht!

Chor
Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron
Der uns schenkt seinen eignen Sohn

20. Rezitativ, Evangelist
Und da die Engel von ihnen gen Himmel 
fuhren, sprachen die Hirten untereinander:

21. Chor
Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und 
die Geschichte sehen, die da geschehen ist,
die uns der Herr kundgetan hat.

22. Choral
Dies hat er alles uns getan,
Sein groß Lieb zu zeigen an;
Des freu sich alle Christenheit
Und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrieleis!

23. Rezitativ, Evangelist
Und sie kamen eilend und fonden 
beide, Mariam und Joseph, dazu 
das Kind in der Krippe
liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breite-
ten sie das Wort aus, welches zu ihnen von
diesem Kind gesaget war. Und alle, für die 
es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen
die Hirten gesaget hatten. Maria aber behielt 
alle diese Worte und bewegte sie in ihrem
Herzen.

24. Arie (Tenor)
Schließe, mein Herze, dies selige Wunder
Fest in deinem Glauben ein!

DEL III: HIMMELSKE HERSKER, 
HØR HVAD VI FREMSTAMMER 
19. Tenor
Himmelske hersker, hør 
hvad vi fremstammer,
Syng i håb om at vor sang dig rammer,
Når dig dit Zion med lovsang ophøjer.
Hør vore hjerter, når de dig lovpriser,
Når vi dig nu vores ærefrygt viser
Idet vor velfærd befæstet nu står.
Kor
Pris være Gud i sang og bøn,
Som skænked os sin egen Søn!

20. Recitativ, Evangelist
Og da englene havde forladt dem og var 
vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til
hinanden:
21. Kor
Lad os gå ind til Betlehem og se det, som 
er sket, og som Herren har forkyndt os

22. Koral
Det har han gjort så at vi ved
At mægtig er hans kærlighed
Nu fryde sig hver kristen mand
Og tak ham evigt hvor du kan!
Kyrieleis!

23. Recitativ, Evangelist
De skyndte sig derhen og fandt 
Maria og Josef sammen med 
barnet, som lå i krybben. Da
de havde set det, fortalte de, hvad der 
var blevet sagt til dem om dette
barn, og alle, der hørte det, 
undrede sig over, hvad hyrderne 
fortalte dem; men Maria
gemte alle disse ord i sit hjerte 
og grundede over dem.

24. Arie (tenor)
Optag nu, mit hjerte, det salige under
Klippefast i troen din!



Lasse dies Wunder,
Die göttlichen Werke,
Immer zur Stärke
Deines schwachen Glaubens sein!

25. ChoraI
Ich will dich mit Fleiß bewahren, Ich will dir
Leben hier,
Dir will ich abfahren,
Mit dir will ich endlich schweben
Voller Freud
Ohne Zeit
Dort im andern Leben.

26. Rezitativ, Evangelist
Und die Hirten kehrten wieder um, preiseten 
und lobten Gott um alles, das sie gesehen
und gehöret hatten, wie denn 
zu ihnen gesaget war.

27. ChoraI
Seid froh dieweil,
Dass euer Heil
Ist hie ein Gott und auch 
ein Mensch geboren,
Der, welcher ist
Der Herr und Christ
In Davids Stadt, von vielen außerkoren.

28. Tenor
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
Laß dir die matten Gesange gefallen,
Wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes Preisen,
Wenn wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen,
Weil unsre Wohlfahrt befestiget steht!

Chor
Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron
Der uns schenkt seinen eignen Sohn.

Lad dette under
Af guddommens virke,
Dig altid styrke
Når tvivlen trænger ind!

25. Koral
Jeg vil aldrig glemme dig, o Krist
Jeg vil dig
leve i mig
og med dig didfare,
Med dig vil jeg endelig svæve
Fuld af fryd
uden tid til at evigt liv.

26. Recitativ, Evangelist
Så vendte hyrderne tilbage og 
priste og lovede Gud for alt, 
hvad de havde hørt og set,
sådan som det var blevet sagt til dem.

27. Koral
Hvor mer en skøn
Vor frelsersøn
Blev født som Gud og men-
neske tilsammen
Han, som er vist
Den herre Krist
I Davids hjemstad, udvalgt af de mange

28. Tenor
Himmelske hersker, hør 
hvad vi fremstammer,
synger i håb om at vor sang dig rammer,
når dig dit Zion med lovsang ophøjer.
Hør vore hjerter, når de dig lovpriser,
Når vi dig nu vores ærefrygt viser
Idet vor velfærd befæstet nu står.
Kor
Pris være Gud i sang og bøn,
Som skænked os sin egen Søn!

Tekster formodentlig skrevet af Picander samt af Paul Gerhardt, Martin Luther, Johann Rist og 
Christoph Runge.



Den unge tyske kordirigent Florian 
Helgath dirigerer jævnligt SWR 
Vokalensemble, RIAS Kammerchor, 
MDR Leipzig Rundfunkchor, Chor des 
Bayerischen Rundfunks, Vocalconsort 
Berlin samt radiokorene i Holland 
og Frankrig. Han var dirigent for DR 
KoncertKoret fra 2009 til 2015, og siden 
2011 har han været kunstnerisk leder af 
Chorwerk Ruhr. Fra 2008-16 stod han 
i spidsen for Via Nova-koret i München, 
hvilket indbragte internationale priser. 

Siden 2017 har han også været kunstne-
risk leder af Zürcher Sing-Akademie. Ud 
over den rene kormusik fokuserer han 
stadigt mere på såvel kor med orkester 
som det rene symfoniske repertoire, 
og han har indspillet en række album af 
komponister fra Bach til nulevende kom-
ponister. 

Han er netop blevet udnævnt til profes-
sor ved Hochschule für Musik und Tanz i 
Köln.

Florian Helgath  DIRIGENT

Biografi af Christina B. Dahl



Den svenske tenor Conny Thimander er 
uddannet ved Stockholm konstnärliga 
högskola og har sunget de fleste store 
oratorier på koncertscenerne rundt om i 
verden – med speciale i Bachs passioner. 

I sæson 2021-22 har han sunget rollen 
som Francis Flute i Brittens A Midsummer 
Night´s Dream på Malmö Opera. 

I december og januar medvirker 
han i den skandinaviske premiere på 
Kejserens nye klæder af Miloš Vacek hos 
Norrlandsoperan, og i foråret 2022 de-

buterer han på Det Kongelige Teater, hvor 
han synger den absurde og karikerede 
rolle som politiinspektøren i Sjostakovitjs 
opera Næsen. 2022 byder også på en 
opførelse af Bachs Juleoratorium sammen 
med Copenhagen Phil.

Thimander er hædret med Gösta 
Winbergh Prisen (2. plads) i 2006 og 
modtog i 2013 Bayreuth-stipendiatet fra 
Det Svenske Wagner Selskab på baggrund 
af hans rolle som David i Mestersangerne 
i Nürnberg.

Conny Thimander  TENOR

Biografi af Jes Vang



KONCERTBESÆTNING
VIOLIN I
Cristian Chivu Ivan 
Johanna Tolvanen 
Tue Lautrup 
Hanne Holt Nielsen 
Thea Clemson Andersen  
Todd Cadieux 
Katrin Djordjevic Sønnichsen 
Matthias von Niessen  
Matthias Gahl 
Hayato Ishibashi 
Peter Clemson, kontrakt 
Brigid Leman, assistent  

VIOLIN II
Sarah Foldager 
Birgitte Bærentzen Phil  
Marta Wisniowska-Mruk 
Vibeke Lund Nielsen 
Charlotte Hald Lauridsen 
Pernille Jönsson Nüchel 
Olga Rosca-Marcov, kontrakt 
Sonja Lind, kontrakt 
Hanne Askou, assistent  
Ina Tagmose, assistent 

BRATSCH 
Luminita Marin 
Nikolaj Lind Pedersen   

Lars Kvist 
Lise Pehrson 
Eva Paulin 
Ático Razera  
Zane Kalnina, kontrakt 
Robert Karlsson, assistent  

CELLO 
Eugene Hye-Knudsen  
Jens Lund Madsen 
Ananna Lützhøft 
Chiao-Hui Hwang  
Fang-Yu Liang 
Rebecca Fuglsig, assistent 

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

OBO 
Oliver Nordahl
Lisa Anna Gross

FAGOT 
Eric Beselin 
Harald Tøring Svendsen, assistent  

HORN
Lisa Maria Cooper 
Carsten Adrian  

TROMPET 
Kim Hansen 
Anders Kildahl Larsen 
Martin Schuster  

BASBASUN 
Jens Vind

TUBA 
Jonathan Borksand Hanke

PAUKER 
Nikolai Petersen, kontrakt

CEMBALO 
Lars Colding Wolf, assistent  
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Aarhus Symfoniorkesters Fond består af individuelle fadderskaber fordelt på fonde, virksomheder og 
privatpersoner. Den selvstændige fond støtter orkestrets arbejde ved tilskud til instrumenter, turnéer, 
CD-indspilninger og lignende. 

Kontakt os på tlf. 89 40 90 90 / symfoni@aarhus.dkBliv fadder

Særlig privat giver: 
Keld Heine Mortensen



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 27. januar: 

Tidl. musikchef Leif V.S. Balthzersen

Søndag den26. november2017
www.jp.dk
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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
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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
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