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TORSDAG
Liszts ejendommelige liv og færden
Kl. 19 i Processionsgangen: 
Festivaloptakt ved Preben Albrechtsen. Gratis

Om Franz Liszt med fokus på hans placering i 

musikhistorien som nyskabende reformator

Kvartetter til kærlighed og afsked
Kl. 20 i Domkirken:
Nightingale String Quartet. Entré 60 kr.

Langgaard Lounge
Kl. 21.30 - 23 i Quedens Gaard:
Katrine Ring, DJ. Gratis

Gæstesolist: Nightingale String Quartet

FREDAG
Langgaard Lounge
Kl. 16 - 17.30 i Processionsgangen:
Katrine Ring, DJ. Gratis

Præsenterer bl.a. Langgaards Ribemusik

Korsets Vej
Kl. 20 i Domkirken:
DR VokalEnsemblet under ledelse af  

Søren Kinch Hansen

Solister: Torsten Nielsen, Johan Karlström, 

Daniel Åberg og Ulla Munch

Birgitte Ebert, orgel.

Lysregi: Lars Egegaard Sørensen

Visuelt koncept: Esben Tange

Entré 100 kr.

Jeanne d’Arc
Kl. 22 i Domkirken:
Film. Jakob Lorentzen, orgelimprovisation. 

Gratis

Carl Th. Dreyer: Jeanne d’Arcs lidelse og død.

LØRDAG
Kl. 10 på Ribe Kunstmuseum:
Rundvisning for festivalgæster på det 

nyrestaurerede Ribe Kunstmuseum. 

Entré 55 kr.

Høstens tid
Kl. 12 i Domkirken:
Orgelkoncert med Flemming Dreisig. Gratis

Desuden medvirker Ribe Domkirkes Kor med 

domkantor Lotte Bille Glæsel

Metafysisk Musik
Kl. 15 i Processionsgangen:
Foredrag ved Eva Maria Jensen. Gratis

Langgaard og Antikrist

Sursum corda – Hjerterne opad
Kl. 20 i Domkirken:
Berit Johansen Tange, klaver

Esben Tange, regi

Mystik og religiøse fantasier hos Franz Liszt og 

Rued Langgaard

Entré 60 kr.

Langgaard Lounge
Kl. 21.30 – 23 i Quedens Gaard:
Katrine Ring, DJ. Gratis

Gæstesolist: Berit Johansen Tange

SØNDAG
Højmesse
Kl. 10 i Domkirken
Musik af Rued Langgaard m. fl.

På sporet af en symfoni
Kl. 13.30 i Processionsgangen:
Foredrag ved Bendt Viinholt Nielsen. Gratis

Om Rued Langgaards Symfoni nr. 1 ”Klippe-

pastoraler”

Dante i musikken
Kl. 16 i Domkirken:
Marianna Shirinyan, klaver. Entré 60 kr.

Festivaloversigt



�Rued Langgaard Fest ival  2011

Luftånder 
”Hans figur var usædvanlig høj og tynd, ansigtet var blegt, og fra de flammende søg-

rønne øjne skød der lyn … Hans gangart var ubestemmelig, og han lod snarere til at 

svæve end at sætte fødderne på jorden. Hele hans fremtrædelse mindede mest af alt om 

et spøgelse, der var på vej til at trække sig tilbage til mørket.”

  Sådan beskriver grevinde Marie d’Agoult den 2�-årige Franz Liszt på et tidspunkt, 

hvor han med udgangspunkt i Paris er i færd med at slå igennem som både kompo-

nist og omrejsende klavervirtuos. Kombinationen af et særligt verdensfjernt udtryk, 

en udstråling af aristokratisk overlegenhed og maskulin ynde samt helt særlige pia-

nistiske og musikalske evner gør Liszt til en af sin tids største kvindebedårere. Noget 

lignende kan ikke siges om Rued Langgaard, men den reserverede, verdensfjerne 

fremtoning, der snarere giver mindelser om en luftånd end et kødeligt menneske, har 

Langgaard til fælles med Liszt. Her er det en af Rued Langgaards far Siegfried Lang-

gaards klaverelever, der karakteriserer teenage-komponisten Langgaard:

”Rued var altid tavs, meget tavs. Jeg har aldrig hørt ham sige andet end ja eller nej, 

og jeg har aldrig set ham smile. Han var fjern og især hans blik var fjernt, som om 

han lyttede. Det var altid noget i hans hoved, noget skabende. Han lyttede til, hvad 

han i fantasien hørte.”

  Til trods for at Franz Liszt allerede døde i årtiet før Rued Langgaards fødsel, og til 

trods for at Liszts musik på det tidspunkt kun spillede en marginal rolle i det dan-

ske musikliv, var han en af de komponister, der betød mest for Rued Langgaard. Da 

Langgaard i det tidlige forår 1921 i Venedig får den første afgørende inspiration til 

det, der skulle blive hans hovedværk – operaen Antikrist – tyder alt på, at han hører 

Liszts La lugubre gondola II (Den uheldssvangre gondol) for sit indre øre, for denne 

dødsviede musik kommer til at danne baggrund for operaens musikalske DNA, da 

selve Antikrists tema er nært beslægtet med hovedtemaet i La lugubre gondola II. Og 

da Langgaard i sæsonen 1927-28 stod i spidsen for den såkaldte ”De kedeliges Musik-

forening”, som han havde stiftet for at skabe et modspil til den tids nyeste kompo-

sitionsmusik og til jazzen, gav han Liszts sidste symfoniske digt Von der Wiege bis zum 

Grabe (Fra Vugge til Grav) sin første danske opførelse.

  Den vidtspændende titel Fra Vugge til Grav er rammende for noget af det, der forener 

Liszt og Langgaard, for udover at være dybt optaget af musikkens åndelige kraft 

�
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inddrog begge komponister et vidt spekter af menneskelivets mange sider i deres 

musik. Dybt personlige oplevelser og stemninger knyttet til særlige lokaliteter er ofte 

udgangspunkt for de enkelte værker. Det gælder fx Langgaards Rosengaardsviser og 

Strygekvartet nr. 6 i én sats, der begge er følger af et ulykkeligt kærlighedsforhold, som 

udspillede sig omkring huset Rosengården i Kyrkhult i Blekinge. Og det gælder Liszts 

klaverstykker Aux cyprès de la Villa d’Este og Les jeux d’eau à la Villa d’Este, der udmaler 

den særlige atmosfære, Liszt oplevede i den forunderlige renæssancepark ved Villa 

d’Este i Tivoli øst for Rom.

  Når den kompositoriske lunte skulle tændes, tog Liszt og Wagner sig kort sagt store 

friheder til efter forgodtbefindende at gribe ud efter små og store virkeligheds-ele-

menter. Dertil kom, at de i usædvanlig grad var autonome komponister set i forhold 

til deres samtid. Sammen med Wagner var Liszt den fremmeste repræsentant for den 

såkaldt nytyske skole, hvor de overleverede traditioner om musikkens formmæssige 

sammensætning blev brudt til fordel for en friere kompositionsform, hvor musik-

kens følelsesmæssige indhold og en organisk transformation af de enkelte temaer er 

bærende for den musikalske udvikling. Og Langgaard er både berømmet og berygtet 

for sin evne til det ene øjeblik at komponere i en arkaisk romantisk stil à la Niels W 

Gade og så i det næste øjeblik at bryde alle konventioner som fx i det splintrede kla-

verværk Le Béguinage, der varsler den senere fluxusbevægelses dyrkelse af happening 

og dekonstruktion.

  Igennem Siegfried Langgaard var der en konkret forbindelse mellem Franz Liszt og 

Rued Langgaard, da Siegfried i somrene 1878 og -79 studerede hos Liszt i Weimar. 

Og da Siegfried sidenhen underviste sin begavede søn Rued i komposition, var Liszt 

en af de kunstneriske ledestjerner. Mange år efter i klaverkoncerten Koncert Fra Arild 

(19�5-�8) har Langgaard sat et musikalsk minde over netop disse to læremestre, 

da koncerten er komponeret over musik af både faderen og Franz Liszt. Udtrykket i 

koncerten er med en høj grad af virtuositet og en fabulerende stil typisk for en stor 

del af Liszts og Langgaards øvrige musik, som fx Langgaards klaverstykke Flamme-

kamrene og Liszts orgelværk Præludium og fuga over B-A-C-H. Her står det klart, at Liszt 

var en mester i kunsten at forføre sit publikum med effektfulde musikalske vendin-

ger og halsbrækkende toneløb, og i Som en tyv om Natten fører Langgaard traditionen 

videre samtidigt med, at musikken udtrykker et eksistentielt drama knyttet til Kristi 

genkomst.

  Både Liszt og Langgaard fandt ofte inspiration i myter, bibeltekster og klassisk lit-

teratur. Især dramatiske skæbneberetninger med farverigt billedsprog lader til at have 

talt til dem. Fx Dantes udmaling af den jamrende ”Åndens røst”, der er trængt op i 

en krog i ”Flammekamret” i begyndelsen af sang XXVII af Helvede i Den guddommelige 

komedie. I Flammekamrene tager Langgaard udgangspunkt i netop denne tekst, og Den 
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guddommelige komedie spillede også en vigtig rolle for Liszt, der komponerede flere 

værker, som er direkte knyttet til Dantes store epos. Bl.a. den såkaldte Dante-Sonate, 

som Liszt oprindeligt kaldte Aprés une lecture du Dante, fantasia quasi sonata.

  En anden fælles reference for Liszt og Langgaard er Wagner. Liszt havde et nært 

forhold til Wagner og hans musik, hvilket bl.a. førte til, at han som dirigent uropførte 

Wagners opera Lohengrin, og så blev Wagner i øvrigt også hans svigersøn, da Liszts 

datter Cosima blev Wagners anden hustru. I Langgaards musikalske verden var der 

ingen højere end Wagner, og dennes opera Parsifal var for Langgaard en form for 

fuldendelse af musikhistorien. Intet mindre. I Liszts Excelsior! får vi et lille kig ind i 

Parsifals trylleverden, da Wagner brugte dele af denne musik i sin opera, og i elegien 

Am Grabe Richard Wagners høres gralsklokkemotivet fra første akt af Parsifal. Netop 

dette motiv spillede en helt særlig rolle for Langgaard, hvilket tydeligt fremgår af 

dette erindringsglimt, knyttet til en koncertopførelse af Parsifal i 189�, da Rued Lang-

gaard var et år gammel:

”Jeg (Rued L.) i Barnevognen i Garderoben i Koncertpalæet - afmægtigt grebet af de 

underlige afsluttende Gralsklokker (første akt). Følte mig i Slægt dermed. – Haabløshed i 

Barnevognen.”

  Med Antikrist gav Langgaard mange år efter sit bud på et åndeligt storværk i slægt 

med Parsifal. Dermed har Langgaard også givet et bud på en musik, der nytolker det 

kristne budskab og kommunikerer med moderne mennesker i en ny form, løsrevet 

fra den traditionelle gudstjeneste. Liszt gik ikke helt så radikalt til værks, men efter 

at han som 5�-årig blev præsteviet, blev den religiøse dimension stærkere i hans 

musik, og med det store korværk Via crucis (1878-79) forsøgte Liszt at revolutionere 

den katolske kirkes liturgiske musik. Det lykkedes imidlertid ikke at overbevise de 

kirkelige myndigheder om, at musikken skulle opføres, så værket lå urørt hen frem 

til uropførelsen i 1929. Men her i 200-året for Liszts fødsel, hvor Via crucis iscenesæt-

tes i Ribe Domkirke med Matisses billeder af Jesu Korsvej, må tiden være moden til 

at revurdere Via crucis.

  Og med Høstens tid og Korsfæstelsen fra Langgaards orgeldrama Messis samt med Carl 

Th. Dreyers film Jeanne d’Arcs lidelse og død med orgelimprovisation er der rig mulig-

hed for at dvæle ved stadier af lidelsen. Når det drejer sig om kunst, er skildring af 

lidelse paradoksalt nok en kilde til noget af den største skønhed.

Velkommen til Rued Langgaard Festival 2011 under overskriften: 

”Passion – Liszt og Langgaard”.

Esben Tange, kunstnerisk leder af Rued Langgaard Festival 



Rued Langgaard – kort:
Født 28/7 189� i København 

Død 10/7 1952 i Ribe

Komponist, organist, dirigent, pianist,  

kontroversiel figur i datidens danske 

musikliv.

Uropførelse af 1. Symfoni ”Klippepa-

storaler” i 191� i Berlin med Berliner 

Filharmonikerne. I de følgende år en 

række opførelser af især orkestermusik 

i Tyskland. Forgæves livslang kamp for 

at få operaen Antikrist opført. 

Bliver af og til spillet i 19�0’erne og 

�0’erne af Statsradiofoniens orkester.

Bor i barndomshjemmet i Niels Juels-

gade i København frem til moderen 

Emma Langgaards død i november 

1926. � måneder efter bliver Rued 

Langgaard gift med Constance Tetens, 

moderens veninde og hushjælpen igen-

nem de sidste 6 år.

I næsten �0 år forsøger Langgaard at 

få et embede som organist, men uden 

held. I 19�0 som �7-årig får han sit livs 

eneste egentlige ansættelse som orga-

nist og kantor ved Ribe Domkirke.

Rued Langgaard Fest ival  20126



Franz Liszt – kort:
Født 22/10 1811 i Raiding, Ungarn

Død �1/7 1886 i Bayreuth

Kontroversiel, omrejsende klavervirtuos, der satte nye grænser for, 

hvad der var teknisk muligt på et klaver.

Banebrydende komponist, der i bl.a. symfoniske digte, klaverkoncer-

ter, kirkemusik og soloklaverværker skabte nye musikalske former og 

udtryk.

Giver allerede som 11-årig sine første offentlige koncerter, og efter 

succes i både Wien, Paris og London anses han for at være et vidun-

derbarn. Bliver som 16-årig ramt af depression og trækker sig tilbage 

fra koncertscenen med et ønske om at blive præst.

Hører som 19-årig violinvirtuosen Paganini ved en koncert i Paris og 

bliver slået af den sjælelige dybde og indre smerte i Paganinis musik. 

Beslutter sig for at overføre Paganinis virtuosstil til klaveret.

Bliver aldrig gift, men lever i to lange forhold til først grevinde Marie 

d’Agoult og siden fyrstinde Carolyne v. Sayn-Wittgenstein. Adskil-

lige andre forhold og et utal af tilbedere, som en følge af det digteren 

Heinrich Heine kaldte “Lisztomania”. Far til Cosima, der bliver gift 

med først Hans von Bülow, siden Richard Wagner.

Som �5-årig indstiller Liszt tilværelsen som omrejsende klavervirtuos. 

Deler i de sidste mange år sin tid mellem tre byer: Rom, der bliver 

hans åndelige hjem, Weimar, hvor han har mere udadvendte aktivi-

teter som hofkapelmester og underviser (blandt de mange elever var 

Siegfried Langgaard), og Budapest, hvor han spiller en hovedrolle i 

opbyggelsen af det nationale konservatorium.

Optages som 5�-årig i det katolske præsteskabs lavere ordner og fore-

trækker derefter at klæde sig som abbed i lang kjortel.

Rued Langgaard Fest ival  2012 7
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TORSDAG 
Liszts ejendommelige liv og færden
Kl. 19.00 i Processionsgangen
Foredrag. Preben Albrechtsen
Hør om en af 1800-tallets store musikalske reformatorer

Kvartetter til kærlighed og afsked
kl. 20.00 i Domkirken
Nightingale String Quartet

Franz Liszt: Am Grabe Richard Wagners S. 1�5 (188�). Elegi i udgave for strygekvartet og 
klaver (�’)

Rued Langgaard: Variationer over ”Mig hjertelig nu længes” BVN 71 (191�-15) (15’):
I: Andante sostenuto
II: Poco lento sempre tranquillo
II: Lento
IV: Andante sostenuto – Lento – Andante sostenuto
V: Poco allegro tranquillo
VI: Tranquillo sospirando
VII: Poco allegro maestoso – Allegro fiero – Più tranquillo

Rued Langgaard: Strygekvartet nr. 6 i én sats BVN 160 (1918-19) (1�’)

Rued Langgaard: Strygekvartet nr. 3 BVN 18� (192�) (15’):
1. Poco allegro rapinoso (rovbegærligt) – Quasi stacciamente – Furioso – Agitato
2. Presto scherzozo artifioso (underfundigt) – Più animato quasi con scarpino (dansesko) 
– Furioso mortifero (dødbringende) – Pesante collerico (opfarende)
�. Tranquillo – Scherzoso schernevole (spodsk) – Furioso – Tranquillo – Mosso frenetico 
(hektisk) – Fiero (stolt), stringendo - Maestoso

Om koncerten:
Hør tre af Langgaards smukkeste og mest ekspressive strygekvartetter.
I Variationer over ”Mig hjertelig nu længes”, der er skrevet til minde om komponistens far 
Siegfried Langgaard, er tonen smertelig og skønhedssøgende. Kvartetten er et af Rued 
Langgaards mest bevægende værker. 

Strygekvartet nr. 6 i én sats er både underfundig og nostalgisk drømmende musik, hvor 
den 25-årige komponist tænker tilbage på sit livs største – og eneste – kærlighed, der 
udspillede sig i Kyrkhult i Blekinge omkring huset Rosengården.

Koncertprogrammer
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I Strygekvartet nr. 3, der er komponeret samtidig med operaen Antikrist, udspiller der 
sig en kamp på liv og død symboliseret af salmemelodien Den store Mester kommer, 
som ifølge komponisten skal spilles både spøgefuldt spodsk og rasende.

I Liszts elegi Am Grabe Richard Wagners høres bl.a. gralsklokkemotivet fra Wagners 
opera Parsifal, der for Langgaard var hjertemusik, og som fulgte ham hele livet.

Langgaard lounge
Kl. 21.30 – 23 i Quedens Gaard
Katrine Ring, DJ
Gæstesolist: Nightingale String Quartet

FREDAG
Langgaard lounge
Kl. 16-17.30 i Processionsgangen
Katrine Ring, DJ
Fantasi over Langgaards Symfoni nr. 9 ”Fra Dronning Dagmars By” og  
Den store mester kommer BVN 175.

Korsets vej
kl. 20.00 i Domkirken
DR VokalEnsemblet
Torsten Nielsen, Jesus
Johan Karlström, Pilatus
Daniel Åberg, baryton
Ulla Munch, mezzosopran
Birgitte Ebert, orgel
Dirigent: Søren K Hansen

Rued Langgaard: Den store Mester kommer BVN 175 (2’)

Franz Liszt: Via crucis S 5� (1878-79) (�0’) i samspil med Henri Matisses billeder af 
Jesu Korsvej. Fra kapellet i Vence, Sydfrankrig.
 
Franz Liszt: Zwei Lieder. Transkriberet af Clytus Gottwald. (5’):
Es muss ein Wunderbares sein (Oscar von Redwitz) S �1� (1857)
Morgen steh’ ich auf und frage (Heine) S 290 (18�2/1855)

Rued Langgaard: Rosengaardsviser BVN 16� (1919) (11’):
Vel må jeg kysse dig, hjertenskær
Bag muren sidder de roser små
Træt
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Visuelt koncept: Esben Tange
Lys/video design: Lars Egegaard Sørensen

Om koncerten:
Salmemelodien Den store Mester kommer, der for Langgaard var en musikalsk signatur, 
indleder denne koncert med Liszts sjældent opførte korværk Via crucis med tekster fra 
bibelen, latinske hymner og tyske salmer. Men en kombination af religiøs meditation 
og eksperimenterende harmonier har Liszt i Via crucis skabt et dybtfølt og originalt 
værk, som brød med sin samtids kirkemusik. I Ribe Domkirke iscenesættes Via crucis 
i samspil med Matisses alderdomsværk Korsvejen (1951). I dirrende enkle streger 
skildres lidelsen i Jesu sidste vandring, fra Pilatus’ domfældelse over korsfæstelsen på 
Golgata til gravlæggelsen.

Zwei Lieder og Rosengaardsviser er også præget af lidelse, selvom der er tale om kærlig-
hedsmusik. Drømmen om den elskede er i begge tilfælde stærk, men især i Langga-
ards tilfælde er kærligheden forbundet med smerte, og i kraft af en enestående smuk 
evighedsmusik giver komponisten sig hen til en altomfattende ensomhedsfølelse.

Tekst, Via Crucis – tekst med dansk oversættelse

Vexilla regis prodeunt,

fulget crucis mysterium

qua vita mortem pertuli

et morte vitam protulit.

Impleti sunt, quae concinit

David fideli carmine

dicendo nationibus,

regnavit a ligno Deus.

Amen

 

O crux, ave, spes unica,

hoc passionis tempore

piis adauge gratiam,

reisque dele crimina.

Amen

Station I:
Jesus wird zum Tode verdammt

Station II:
Jesus trägt sein Kreuz
Ave, crux!

De kongelige bannere går frem,

korsets mysterium lyser op,

på hvilket livet udholdt døden,

og ved døden forkyndte livet.

De ting, som David forudså

ved sin fromme sang,er blevet opfyldt,

idet han forkyndte, at Gud ville

regere folkene fra et træ.

Amen

Hil dig kors, enestående håb,

forøg de frommes tak i

denne lidelsens tid,

udslet de syndiges gerninger.

Amen

Station I:
Jesus bliver dømt til døden

Station II: 
Jesus bærer sit kors
Hil dig, kors!
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Station III:
Jesus fällt zum ersten Mal
Jesus cadit

Stabat mater dolerosa

juxta crucem lacrymosa

dum pendebat filius

Station IV:
Jesus begegnet seiner heiligen Mutter

Station V:
Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz 
tragen

Station VI:
Sancta Veronica
O Haupt voll Blut und Wunden,

voll Schmerz und voller Hohn!

O Haupt, zum Spott gebunden

mit einer Dornenkron!

O Haupt, sonst schön gezieret 

mit höchster Ehr und Zier,

jetzt aber höchst beschimpfet,

gegrüsset seist du mir.

Station VII:
Jesus fällt zum zweiten Mal.
Jesus cadit.

Stabat mater dolerosa

juxta crucem lacrymosa

dum pendebat filius

Station VIII:
Die Frauen von Jerusalem
Nolite flere super me, sed super vos ipsas flete et 

super filiosvestros.

Station IX:
Jesus fällt zum dritten Mal
Jesus cadit

Stabat mater dolerosa

juxta crucem lacrymosa

dum pendebat filius

Station X:
Jesus wird entkleidet

Station III:
Jesus falder for første gang
Jesus falder

Den lidende moder 

stod med gråd under korset,

hvor sønnen hang. 

Station IV :
Jesus møder sin hellige Moder

Station V:
Simon af Kyrene hjælper Jesus med 
at bære korset

Station VI:
Den hellige Veronica
O hoved, højt forhånet,

med blodig sår og ve.

O hoved, tornekronet

til smerte, spot og spe!

O hoved, som har været

tilbedet idelig, 

men nu så højt vanæret,

vær hilset, hjertelig!

Station VII:
Jesus falder for anden gang.
Jesus falder.

Den lidende moder 

stod med gråd under korset,

hvor sønnen hang

Station VIII:
Jerusalems kvinder
Græd ikke over mig, men græd over jer selv  

og over jeres børn.

Station IX:
Jesus falder for tredje gang
Jesus falder

Den lidende moder 

stod med gråd under korset,

hvor sønnen hang 

Station X:
Jesus bliver klædt af
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Station XI:
Jesus wird ans Kreuz geschlagen
Crucifige.

Station XII:
Jesus stirbt am Kreuze
Mein Gott, hast du mich verlassen?

In manus tuas commendo spiritum meum.

Consummatum est.

O Traurigkeit, o Herzeleid,

ist das nicht zu beklagen?

Gott des Vaters einigs Kind

wird ins Grab getragen.

Station XIII:
Jesus wird vom Kreuz genommen

Station XIV:
Jesus wird ins Grab gelegt.
Ave crux, spes unica,

mundi salus et gloria,

Auge piis justitiam.

Reisque dona veniam.

Amen.

Jeanne d’Arc
Kl. 22 i Domkirken
Film. Jakob Lorentzen, orgelimprovisation.

Carl Th. Dreyer: Jeanne d’Arcs lidelse og død. (Version 77 min.)
Som blot 16-årig stod Jeanne d’Arc (1�12-�1) i spidsen for en lille hær, som befriede 
først Orléans og siden Patay fra de engelske besættere. Men året efter blev Jeanne 
d’Arc taget til fange, og efter lange forhør ved en gejstlig domstol i Rouen blev hun 
dømt til døden på bålet for kætteri og for at have båret mandsdragt. I 1�56, 25 år 
efter sin død, blev hun ved en ny proces erklæret uskyldig og rehabiliteret. Har siden 
haft en stor betydning som kristen martyr og fransk nationalheltinde.
 
I sin film La Passion de Jeanne d’Arc - Jeanne d’Arcs lidelse og død – fra 1928 skildrer Carl 
Th. Dreyer Jeanne d’Arcs sidste dag. Forhøret, dommen og henrettelsen udmales i 
intense nærbilleder, og i kraft af en stærk præstation af den franske skuespillerinde 
Maria Falconetti fremstår filmen mest af alt som et gribende, åndeligt drama. Carl Th. 
Dreyers Jeanne d’Arcs lidelse og død anses for at være et filmhistorisk højdepunkt.

Station XI:
Jesus bliver hængt på korset
Korsfæst.

Station XII:
Jesus dør på korset
Min Gud, har du forladt mig?

In dine hænder forlader jeg min ånd.

Det er fuldbragt.

O bedrøvelighed, o hjertesorg,

Er det ikke at beklage?

Gud Faders eneste søn

Bliver lagt i graven.

Station XIII:
Jesus bliver taget ned af korset

Station XIV:
Jesus bliver lagt i graven
Hil dig kors, enestående håb,

verdens frelse og ære,

skænk retfærdighed til de fromme

giv de syndige nåde.

Amen.
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LØRDAG
Kl. 10:
Besøg på det nyrestaurerede Ribe Kunstmuseum

Høstens tid
Kl. 12 i Domkirken
Orgelkoncert. Flemming Dreisig og Ribe Domkirkes Kor under ledelse af 
Lotte Bille Glæsel

Franz Liszt: Excelsior! (187�) Præludium til oratoriet Die Glocken des Strassburger Mün-
sters. Arr. For orgel. S 666. (�’)
Franz Liszt: Præludium og fuga over B-A-C-H S 260 (1855) (1�‘)
Rued Langgaard: Messis 1. del: Høstens tid og Korsfæstelsen BVN 228A (19�5-�6) (26’)

Om koncerten:
Excelsior betyder ”evigt højere” og er titlen på ouverturen til Liszts oratorium Die 
Glocken des Strassburger Münsters (Strassburg Domkirkes klokker) til tekst af Henry 
Wadsworth Longfellow, her i et arrangement for orgel. Dele af netop denne musik 
benyttede Wagner i sin sidste opera Parsifal.

I Liszts Præludium og fuga over B-A-C-H bruger Liszt de fire tonenavne i Bachs navn 
som udgangspunkt for et storstilet værk præget af Liszts forkærlighed for mysticisme 
og virtuositet.

I det store orgeldrama over tre aftner Messis (Høstens Tid) skildrer Langgaard verdens 
ende og Kristi genkomst. Satsen Høstens Tid, som altså også har givet navn til hele det 
store værk, knytter sig til lignelsen i Matthæus-evangeliet om bonden, der venter til 
høsten med at brænde ukrudtet og samle hveden i laden. Korsfæstelsen, der afslutter 
første del af Messis, er en orgel-passion, hvor Jesu korsfæstelse skildres tone for tone 
i korte situationsbilleder. Til allersidst har Langgaard tilføjet et slutkor med salmen 
Tordner det fra Mørkets Sky, der omhandler den himmelske fred.

Metafysisk musik
Kl. 13.30 i Processionsgangen
Foredrag. Eva Maria Jensen
Rued Langgaard og operaen Antikrist

Sursum corda – Hjerterne opad
Kl. 20.00 i Domkirken
Berit Johansen Tange, klaver
Esben Tange, regi
Mystik og religiøse fantasier hos Franz Liszt og Rued Langgaard.
En stemningsrejse i musik, billeder og ord, hvor Liszts Années de pèlerinage, Trosième 
anneée møder Langgaards Chiesa madre, Le Béguinage og Hél-Sfærernes Musik.
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Om koncerten
Både Franz Liszt og Rued Langgaard komponerede sent i livet en række dybt person-
lige klaverværker præget af religiøse forestillinger og natursansninger.

Franz Liszt:
Années de pèlerinage, Trosième année (Pilgrimsår, bind �) S 16� (1867-77).
Bl.a.: Angelus, Aux cyprès de la Villa d’Este, Les jeux d’eau à la Villa d’Este og Sursum corda.

Rued Langgaard: 
Chiesa madre (Moderkirke) BVN �67 (19�8-�9). Bl.a. satsen Ordrup
Le Béguinage, Lille Klaversonate BVN �69 (19�8-�9)
Hél-Sfærernes Musik BVN �71 (19�8)

Undervejs vises der billeder fra og fortælles om Villa d’Este i Tivoli ved Rom, hvor 
Liszt fandt et åndeligt refugium og bl.a. komponerede Années de pèlerinage, Trosième 
année og Sct. Andreas Kollegium ved Ordruphøj, tidligere jesuittermenighed nord 
for København. Langgaard besøgte stedet i 1920’erne, og det inspirerede siden til 
en række katolsk-inspirerede værker. Bl.a. Chiesa madre, Le Béguinage og Hél-Sfærernes 
Musik, der oprindeligt havde titlen Stemningsvanvid fra Ordruphøj. 

Sursum corda (hjerterne opad) stammer fra den katolske messe og kendes også fra den 
danske højmesse i indledningen til nadveren, hvor det lyder ”Opløft jeres hjerter til 
Herren”. Langgaard brugte ”Sursum corda” som motto for sin kunstneriske stræben, 
og sidste sats af Liszts Années de pèlerinage, Trosième anneée er en religiøs meditation for 
soloklaver over ”Sursum corda”. 

Langgaard lounge
Kl. 21.30 – 23 i Quedens Gaard
Katrine Ring, DJ
Gæstesolist: Berit Johansen Tange.

SØNDAG
Højmesse
Kl. 10.00 i Domkirken
Med musik af Rued Langgaard m. fl.

På sporet af en symfoni
Kl. 13.30 i Processionsgangen
Foredrag. Bendt Viinholt Nielsen
Om Rued Langgaards Symfoni nr. 1 ”Klippepastoraler”
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Dante i musikken
Kl. 16.00 i Domkirken
Marianna Shirinyan, klaver

Franz Liszt: La Leggierezza og Un sospiro fra Trois études de concert S 1�� (18�8) (10’)
Franz Liszt: La lugubre gondola II S 200/2 (1882) (8’) 
Franz Liszt: Dante-Sonate fra Années de pèlerinage. Deuxième année: Italie S 161  
(18�7-�9) (16’)
Rued Langgaard: Flammekamrene BVN 221 (19��-�7) (Fantasi over sang fra Dantes 
Den Guddommelige Komedie) (9’) 
Franz Liszt: Rhapsodie Espagnole S 25� (186�) (1�’)

Om koncerten:
De to koncertetuder La Leggierezza og Un sospiro fra 18�8 er præget af en elegance, 
der er beslægtet med Chopins musik, og de viser Liszt fra hans mest besnærende og 
veltalende side. Selvom Liszt på dette tidspunkt stoppede med at turnere som kla-
vervirtuos, fortsatte han med at komponere virtuose koncertstykker, som fx Rhap-
sodie Espagnole, der var med til at slå Liszts ry fast som en af alle tiders mest brillante 
klaverkomponister.

La lugubre gondola II (Den uheldssvangre gondol) er sammen med bl.a. Am Grabe 
Richard Wagners et af i alt fire stykker knyttet til Wagners død i Venedig. I La lugubre 
gondola, der er komponeret i december 1882 i Venedig og inspireret af gondoler i 
begravelsesprocession, giver Liszt udtryk for en forudanelse af Wagners død. I 1921 
besøger Rued Langgaard Venedig og får den første inspiration til operaen Antikrist, 
hvis forspil er nært beslægtet med La lugubre gondola II. 

Dante-Sonate er komponeret i 18�8 i Rom, hvor Liszt og hans samleverske grevinde 
Marie d’Agoult læste Dantes Den guddommelige Komedie. Under indtryk af Dantes 
udmaling af helvede komponerede Liszt en musik, der veksler mellem aggressive 
kaotiske passager og øjeblikke af stor lyrisk skønhed.

Rued Langgaards Flammekamrene er komponeret i en virtuos fabulerende stil, der 
minder om Liszts musik, og værket er ligesom Liszts Dante-Sonate præget af inferno-
stemninger, hvilket understreges af, at titlen Flammekamrene stammer fra XXVI Sang 
fra Helvede i Dantes Den guddommelige Komedie.

Billetter:
Købes ved indgangen fra ½ time før hver koncert.

Adresser:
Ribe Domkirke, Torvet, 6760 Ribe
Processionsgangen, Torvet 15 (overfor Domkirkens turistindgang)
Quedens Gaard, Overdammen 10
Ribe Kunstmuseum, Sct. Nicolaj Gade 10
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De medvirkende
ved Rued Langgaard Festival 2011 i Ribe

Preben Albrechtsen er uddannet i musikteori og musikhistorie med 
speciale i Vaughan Williams og Sjostakovitj. Han var bestyrelsesmedlem i 
Fyns Unge Tonekunstnerselskab 1988-99 og er fra 2007 tilknyttet Folke-
universitetets afdeling for musikvidenskab. Desuden er han komponist af 
en lang række værker, bl.a. blæserkvintetten Fraterniteter. Han er en ofte 
benyttet foredragsholder, også i DR P2, hvor han fra 2002 til 2005 især 
præsenterede Sjostakovitj. 

Nightingale String Quartet blev dannet i foråret 2007 og 
består af Gunvor Sihm og Josefine Dalsgaard, violin, Marie 
Louise Broholt Jensen, bratsch og Louisa Schwab, cello. Alle 
fire studerer på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
med Tim Frederiksen som kammermusiklærer. I april 2008 
blev Nightingale String Quartet inviteret til Shanghai for at 
repræsentere DKDM ved en koncert, som symboliserede det 
nye samarbejde med Shanghai’s musikkonservatorium. I juni 
2008 vandt kvartetten 1. pris i DKDMs årlige legatkonkurren-
ce for kammermusik. Nightingale String Quartet har allerede 
spillet en del koncerter, blandt andet i Kammermusikforenin-
gen af 1868 og på Bornholms Musikfestival. I oktober 2010 
modtog kvartetten P2’s Talentpris. I vinteren 2010 begyndte 
Nightingale String Quartet at indspille Rued Langgaard sam-
lede strygekvartetter for pladeselskabet Dacapo.

Katrine Ring er en af Danmarks mest alsidige DJs. Hun arbejder i alle 
genrer og stilarter, og mange vil huske Katrine Ring fra DR P� tilbage i 
80’erne, hvor hun var blandt dem, der brød isen for den elektroniske 
musik og undergrundsmusikken. Katrine er også musikanmelder for 
forskellige magasiner, publikationer og aviser. Med sin store musikalske 
erfaring mixer Katrine Ring de klassiske mestre med de moderne elek-
troniske kunstnere.

DR VokalEnsemblet debuterede i 2007 som 
en ny og mere smidig udgave af Radiokam-
merkoret. Ensemblet består af 18 professio-
nelle fuldtidssangere, der med en lang række 
internationale dirigenter arbejder med alt fra 
tidlig musik og barok til romantiske værker og 
krævende ny musik. DR VokalEnsemblet er 
netop et ensemble og ikke et kor, idet hver af 
de 18 medlemmer alle er erfarne solister, der 
samtidigt forstår at arbejde sammen som fasttømret gruppe. DR VokalEnsemblet har et tæt 
forhold til den danske og nordiske musik, fx Per Nørgård, ligesom den svenske kormester 
Sven-David Sandstrøm har skrevet specielt til DR VokalEnsemblet. DR VokalEnsemblet er 



17Rued Langgaard Fest ival  2011

et fleksibelt kor, der optræder med fuldt mandskab eller i mindre grupperinger. Koret kan 
udvides med de 56 sangere fra DR KoncertKoret, og indgår også gerne i samarbejde med 
andre kor. I foråret 2011 tiltrådte Olof Boman som ny chefdirigent for VokalEnsemblet. 

Søren Kinch Hansen er docent i korledelse ved Det Jyske Musik-
konservatorium i Århus og fast dirigent for Århus Sinfonietta og Vo-
kalensemblet Gaia. Siden 200� tillige leder af Den Jyske Operas Kor. 
Han har regelmæssigt freelanceopgaver som både kor-, orkester- og 
operadirigent med landsdelsorkestrene og Den Jyske Opera. Mange 
af landets amatørkorsangere har desuden oplevet hans direktion på 
de store korstævner og -festivaler.

Birgitte Ebert er siden 2000 domorganist ved Ribe Domkirke. 
Hun er uddannet i København, Lübeck og Paris med debutkon-
cert fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1990. 
Samme år blev hun organist ved Hellerup Kirke. Hun er aktiv 
som solist, kammermusiker og kordirigent og har bl.a. været 
solist med strygerensemblet KYS, Sønderjyllands Symfonior-
kester og DRs UngdomsEnsemble. Desuden er hun medstifter 
af og sekretær i Rued Langgaard Selskabet og koordinator for 
Rued Langgaard Festival i Ribe. Hun har udgivet to cd’er fra Ribe 
Domkirke.

Lars Egegaard Sørensen er født i 1967. Han er uddannet på Køben-
havns Tekniske Skole Grafiske Fag 198� og uddannet reprofotograf 
1987. Siden 1998 er han medlem af Sammenslutningen af Danske 
Scenografer. Lars Egegaard Sørensen har som lysdesigner arbejdet 
sammen med en lang række instruktører, koreografer og scenografer i 
ind- og udland, et samarbejde, der bl.a. har affødt en række Reumert-
priser til forestillingerne Trold kan tæmmes på Gladsaxe Teater 1999, 
Sælsomt mellemspil på Det kongelige Teater 2000, Rent på Aalborg Teater 

2000, K på Kaleidoskop Teater 2000 og en nominering til Jessie Richardson Theatre Award 
i Canada 200� for enestående lyssætning. 

Jakob Lorentzen er siden 1997 organist og kantor ved 
Holmens Kirke samt slotsorganist ved Christiansborg. 
Han er uddannet kirkemusiker i København og Paris. I 
Holmens Kirke står han i spidsen for Holmens Kantori og 
Holmens Barokensemble. Både som dirigent og akkom-
pagnatør har han et tæt samarbejde med DR PigeKoret, 
vokalensemblet Ars Nova Copenhagen og DR Under-
holdningsOrkestret, og han er tilknyttet Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium som lærer i ensemblesang 
og Det Jyske Musikkonservatorium som underviser i 
orgelimprovisation. Som komponist har Jakob Lorentzen 
skrevet en del værker, som er udgivet på danske mu-
sikforlag. Jakob Lorentzen medvirker på en lang række 
cd’er med kor- og orgelmusik. I 2008 udkom en anmelderrost solo-cd med orgelværker af 
Bach, og netop udkommet er Sacred Music for trombone and organ med ny dansk musik for 
basun og orgel. 
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Flemming Dreisig vakte allerede beundring ved sin debut som 
19-årig med sit virtuose spil og usædvanlige improvisationstalent. 
Han var organist i Maribo Domkirke 1972-75 og ved Helligåndskir-
ken i København 1977-89, og 198�-88 var han professor ved Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium. Efter en periode i mindre 
organiststillinger i provinsen blev han 200� domorganist i Køben-
havn. Kernen i Dreisigs repertoire er den romantiske og senroman-
tiske orgelmusik. Han har to gange indspillet Rued Langgaards store 
orgelværk Messis og det kortere værk In ténebras exteriores.

Lotte Bille Glæsel er domkantor ved Ribe Domkirke. Hun er uddan-
net organist fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus og musikleder 
fra Nordjysk Musikkonservatorium i Aalborg. Efter en årrække som 
organistassistent ved Vor Frue Kirke i Århus, blev hun i 2009 ansat i 
en kombinationsstilling mellem Ribe Domkirke, Sct. Catharinæ Kirke, 
Ribe og Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun er desuden fast dirigent for 
Randers Bykor og Løgumkloster Vokalensemble.

Ribe Domkirkes Kirkekor består af 9 sangere, der fortrinsvis rekrutteres fra Ribe Kam-
merkor og Domkirkens Pigekor. Koret er Domkirkens faste gudstjenestekor.

Eva Maria Jensen er cand. mag. i musik og filosofi fra Køben-
havns Universitet og som organist ved Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium. Hun blev ph.d. i teologi med afhandlingen 
om “Døden og evigheden i musikken, 1890-1920”, der for nyligt er 
udkommet som bog, og som har høstet mange anmelderroser. Eva 
Maria Jensen har i �0 år undervist ved Musikvidenskabeligt Institut 
på Københavns Universitet og har i lige så mange år virket som 
organist ved Husumvold Kirke. Hun er en flittig foredragsholder og 
medlem af Rued Langgaard Selskabets bestyrelse.

Berit Johansen Tange debuterede fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatoriums kammermusikklasse i 2000 og er en pianist 
med stor spændvidde. Hun er en erfaren og efterspurgt akkom-
pagnatør og kammermusiker og har siden 2002 været fastansat på 
DKDM som akkompagnatør og repetitør. Som solist har Berit Jo-
hansen Tange arbejdet intenst med Rued Langgaards klavermusik. 
I 2005 udkom hendes cd med Langgaards soloklaverværker, som 
samme år blev nomineret til P2-prisen. I foråret 2011 udkom en ny 
Langgaard-cd, bl.a. med hovedværket Afgrundsmusik.

Esben Tange er uddannet cand. mag. ved Københavns Universitet 
med speciale i musikken og symbolismen omkring år 1900. 199�-95 
var han musikkritikker ved Berlingske Tidende. Han er siden 1995 an-
sat i DR P2 som vært, tilrettelægger og producent og nu som redaktør 
for P2 web, nyheder og præsentationen af livemusik. Esben Tange er 
medlem af Léonie Sonnings Musikfonds bestyrelse og Rued Langgaard 
Selskabets bestyrelse. Desuden er han kunstnerisk leder af den årlige 
Rued Langgaard Festival i Ribe.
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Bendt Viinholt Nielsen er musikbibliotekar og musikforsker. Han 
var ansat i musikforlagsbranchen 1977-8�, dernæst i Dansk Musik 
Informations Center (MIC) og er siden 200� ansat i Kunststyrelsen 
(Kulturministeriet). Desuden er han periodevis tilknyttet forsk-
ningsafdelingen ved Det Kongelige Bibliotek. I 1991 udgav han en 
fortegnelse over Rued Langgaards værker, i 199� en biografi om 
komponisten og i 2000 etablerede han Rued Langgaard Udgaven, en 
videnskabelig udgivelsesrække af komponistens værker.

Marianna Shirinyan er født og opvokset i Armenien. Efter 
studier i sit hjemland og fra 1999 i Tyskland, hvor hun dyr-
kede en omfattende og prisbelønnet musikalsk virksomhed, 
blev hun i 200� medlem af Esbjerg Ensemble og slog sig 
siden ned i Danmark. Herfra er hun fortsat med at udvide 
sin turnevirksomhed som både kammermusiker og solist i 
koncerter af bl.a. Mozart og Beethoven, Brahms og Grieg. 
Som den første modtog Marianna Shirinyan i 2010 DRs nye klassiske kunstnerpris, P2 Pri-
sen. Ved samme lejlighed blev hendes debut-cd fra samme år med kammermusik af Chopin 
indspillet sammen med cellisten Andreas Brantelid og violinisten Vilde Frang, kåret til årets 
danske kammermusik- og soloudgivelse.

Rued Langgaard Festival 2011 er arrangeret i samarbejde mellem Ribe Domkirke, Ribe 
Musikforening og Rued Langgaard Selskabet.

Lørdag d. 3. september
Cafe Quedens serverer fra kl. 17.30
Langgaard menu: 
Sprængt svinemørbrad barderet med serranoskinke. Hertil grønsagssauté,  
pimentkompot og salvietilsmagte pommes rösti samt ostesauce.
Dessert: Rødvinspocheret pære, serveres med krokantparfait og myntecoulis.

Menupris: 
2 retter kr. 219,-, hovedret alene kr. 189,-
Evt. bordbestilling på tlf. 75 41 10 50
www.quedensgaard.dk

Tak til:
Georg Bestle og Hustrus Mindelegat
Augustinus Fonden
Langgaard-Fonden
Knud Højgaards Fond
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