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Rued Langgaard Festival i Ribe

1. – 4. september 2022

Rued Langgaard Festival fejrer en af 

Danmarks største komponister, Per 

Nørgård, der fylder 90 år i 2022 samt Else 

Marie Pade, elektronmusikken og den 

konkrete musiks danske pioner.

Uendeligheden spiller ind igen og igen 

i Per Nørgårds og Rued Langgaards 

musik. Og med Else Marie Pade som et 

tankevækkende kontrapunkt oplever vi, 

at kosmos begynder i det helt nære.

Per Nørgård, Else Marie Pade 

og Rued Langgaard

Per Nørgårds egen fremstilling af en version af uendelighedsrækkens 

første 96 toner. Ud fra begyndelsen i midten gentages den samme række af 

toner efter et mønster, der kan fortsætte i al evighed, og hvor de samme 

tonerækker genfindes på et højere niveau.

Uendelighedsrækken



HJERTELIG
TA K TIL

MEDIEPARTNER

Foto: Folmer Iversen

Tak for samarbejde til Sct. Catharinæ Kirke, Ribe Byferie, 
Sydvestjyske Museer og klaverstemmer Christian Skov
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PROGRAMOVERSIGT

TORSDAG D. 1. SEPTEMBER
Åbningskoncert

Kl. 16.00 Domkirkepladsen

Fra Sfærernes Musik til Langgaards klaver

Carina Tybjerg Madsen, sopran. Uropførelse af 

nye værker af Kristian Mølholm Larsen, Johan 

Jøker Laustsen, Asger Langberg Søndergaard 

og Eros Pollaro 

Gratis

Cyklus I Vægtervers

Kl. 20.00 Sct. Catharinæ Kirke 

Jakob Kullberg, cello

Gunvor Sihm, violin

Berit Johansen Tange, klaver

Jens Sønderstrup, bas 

Henrik Lykke, vægter i Ribe

Entré 180 kr.

Langgaard Lounge – Langgaards klaver 

Kl. 22.30 Det Gamle Rådhus 

Oscar Micaelsson, klaver

Vært: Karen Bendix

Gratis

LØRDAG D. 3. SEPTEMBER
Vinderen af Langgaard Konkurrencen 2022 

– Akilles og Skildpadden

Kl. 11.00 Sct. Catharinæ Kirke

Laura Hilden, mezzosopran

Ruben Høgh, klaver

Kristoffer Hyldig, klaver

Hans Abrahamsen

Entré 100 kr.

Cyklus II Fuldmånedrømme

Kl. 15.00 Sct. Catharinæ Kirke 

Jakob Kullberg, cello

Gunvor Sihm, violin

Berit Johansen Tange, klaver

Entré 180 kr.

Fællesspisning – Sange fra en væg

Kl. 17.30 Ribe Katedralskole

Fællesspisning, fællessang samt populære 

sange af Else Marie Pade komponeret i fangen-

skab i Frøslevlejren under 2. Verdenskrig.

Ikke inkluderet i partout, bestilles særskilt fra 

langgaardfestival.dk

Uendelighedsrækken

Kl. 20.00 Ribe Domkirke

Carina Tybjerg Madsen, sopran. Vor Frelsers 

Kirkes Kor, Sønderjyllands Symfoniorkester,  

Studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium 

Dirigent: David Niemann

Entré 250 kr.

Langgaard Lounge – I Ching

Kl. 22.30 Hotel Ribe

Per Nørgård: I Ching (25’) (1982)

Christian Martinez, slagtøj

Vært: Karen Bendix

Gratis

SØNDAG D. 4. SEPTEMBER
Højmesse

Kl. 10.00 Ribe Domkirke

Gratis

Langgaard som pioner

Kl. 11.30 og 13.15 Langgaard Salen, 

Kannikegården

Foredrag ved Bendt Viinholt Nielsen

Entré 50 kr.

Cyklus III Bøn 

Kl. 15.00 Sct. Catharinæ Kirke

Jakob Kullberg, cello

Gunvor Sihm, violin

Berit Johansen Tange, klaver

Birgitte Ebert, orgel

Entré 180 kr.

FREDAG D. 2. SEPTEMBER
Frihedskæmper og elektronmusikkens

danske pioner

Kl. 10.30-11.15 Ribe Katedralskole

Foredrag ved Henrik Marstal om Else Marie Pade

Gratis

Et døgn i København 1958 – Lyden af Ribe 2022

Kl. 11.40-12.15 Ribe Katedralskole

Else Marie Pade: Symphonie magnétophonique

Lyden af Ribe 2022: lydkunstværk af studerende 

fra Ribe Katedralskole og Syddansk Musikkon-

servatorium. 

Gratis

Korkoncert: Musikkens tårer

Kl. 15.00 Sct. Catharinæ Kirke

ARS NOVA Copenhagen

Dirigent: Paul Hillier

Entré 180 kr.

Opera: Gilgamesh

Kl. 20.00

Per Nørgård: Gilgamesh Opera (i 6 dage og 7 

nætter) for 6 instrumentalgrupper og vokalgrup-

per (1971-72). David Danholt, Leif Jone Ølberg 

med flere sangere. Ensemble MidtVest, Esbjerg 

Ensemble og studerende fra Det Kongelige Dan-

ske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkon-

servatorium og Syddansk Musikkonservatorium.

Dirigent: Magnus Larsson

Entré 350 kr.

Langgaard Lounge – Per Nørgård improvisation

Kl. 22.30 Hotel Ribe

Improvisation 2021-22 (20’)

Per Nørgård, Jakob Kullberg og Kresten

Osgood. Premierevisning 

Vært: Karen Bendix

Gratis
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BILLETTER OG PARTOUTKORT

Forsalg fra www.billetto.dk. 

Resterende billetter kan købes ved indgangen 30 minutter før hver koncert.

I Domkirken modtages betalingskort, Mobilepay og kontanter. I Sct. Catharinæ 

Kirke, Ribelund Festsal og Kannikegården kun Mobilepay og kontanter. 

Partoutkort giver ret til gratis medlemskab af Rued Langgaard Selskabet i et år for 

personer, der ikke er medlemmer i forvejen. Kontakt Birgitte Ebert beb@km.dk.

Partoutkort til festivalen giver gratis adgang til Ribe Kunstmuseum i festivaldagene. 

Fællesspisning lørdag aften er ikke inkluderet i partoutkortet, 

men bestilles særskilt på langgaardfestival.dk

 

ADRESSER:

Ribe Domkirke, Torvet 15

Sct. Catharinæ Kirke, Sct. Catharinæ Plads 4

Ribe Katedralskole, Puggaardsgade 22

Langgaard Salen, Kannikegården, Torvet 15

Hotel Ribe, Sønderportsgade 22

Det Gamle Rådhus, Von Støckens Plads

Ribelund Festsal, Bøge Allé 123

 

RUED LANGGAARD FESTIVAL I DR P2:

Koncerten 1. september kl. 20 udsendes 12. september kl. 19.20

Koncerten 2. september kl. 15 udsendes 5. september kl. 19.20

Koncerterne kan genhøres på dr.dk/P2koncerten.

 

FOTOGRAFERING:

Venligst ingen fotografering under koncerterne. 

Se fotos fra festivalen på www.facebook.com/langgaardfestival

Se mere på www.langgaardfestival.dk

RUED LANGGAARD FESTIVAL

Esben Tange, festivalleder

Birgitte Ebert, kunstnerisk konsulent og sekretær 

Marie Skaaning, projektleder, udvikling og økonomi.

Karen Bendix, presse- og kommunikationskonsulent.

Signe Zink, producent

Lennart Nielsen, produktions- og afviklingsleder

Folmer Iversen, fotograf 

RUED LANGGAARD 

SELSKABETS BESTYRELSE

Dagmar Warming (forperson)

Gunvor Sihm

Jens Cornelius

Philip Schmidt-Madsen

David Danholt

Torben Hoffmeyer

Gabriella Bergman

Søren Rastogi

Birgitte Ebert (kasserer)
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 V erdensbilledet udvidede sig i 1960’erne og 

70’erne. Det gælder også musikken. Og er 

der én dansk komponist, hvorom det i særlig grad 

gælder, er det Per Nørgård. Allerede i 1959 får Per 

Nørgård færten af helt nye klange, da han som 

ung, nysgerrig musikalsk opdagelsesrejsende 

”finder” uendelighedsrækken. En måde at skabe 

musik på som bygger på lovmæssigheder i natu-

ren, og som viser sig at indeholde en skønhed af 

en anden verden.

Små ti år efter i 1968 udfolder Per Nørgård for 

første gang uendelighedsrækkens rige verden i or-

kesterværket Rejse ind i den gyldne skærm. Nogle 

år efter i artiklen Bevidsthedsudvidelse – ved fuld 

bevidsthed beskriver Nørgård sine kunstneriske 

landvindinger som tilegnelsen af en ”organisk 

tænkning”, hvor vi mennesker hæver os over det 

rent logiske i vores forståelse af verden for at 

”genopdage os selv som kosmiske væsner”.

1968 var også året, hvor Per Nørgård ikke 

kunne stå for fristelsen til at gribe ud efter partitu-

ret til Rued Langgaards Sfærernes Musik, hvis him-

melblå indbinding efterhånden var falmet, efter at 

det i årtier havde stået og samlet støv på en hylde 

i musikforlaget Wilhelm Hansen. Hvad var det dog 

for et værk, Langgaard havde skabt tilbage i 1916-

18, og som ingen endnu havde hørt i Danmark?

Efter at Nørgård havde præsenteret partituret 

til Sfærernes Musik for en af tidens mest visionære 

komponister, György Ligeti, og denne herefter er-

klærede, at han til sin store overraskelse var Lang-

gaard-epigon, var der skabt en kunstnerisk bro på 

et halvt århundrede mellem Langgaards visionære 

stjerneværk Sfærernes Musik og 60’er-modernis-

men, hvor Nørgårds uendelighedsmusik spiller en 

central rolle.

For både Langgaard og Nørgaard gælder det, 

at de slap taget i den umiddelbart omliggende 

musik og lod sig føre i nye retninger af den store 

natur, der til stadighed bryder ind i vi menneskers 

små hjemmegjorte cirkler. Langgaards ord om at 

Sfærernes Musik ”er som en Plaskregn der kom 

over Hovedet”, og at ”et saadant Værk kan kun 

skabes éngang, og aldrig mere” får ny betydning, 

når man tænker på Per Nørgård.

Hvor Langgaard vendte blikket mod himmel-

rummet og lyttede efter sit sinds afgrunde, læste 

Per Nørgård Gilgamesh, en af verdens ældste ska-

belsesberetninger skabt i det antikke Babylon for 

omkring 4000 år siden. Her blev Nørgård slået af 

en umådelig skaberkraft og en indsigt i den uro 

og den vilje til at underlægge sig verden og opnå 

VELKOMMEN

 Kosmiske 
 væsner
Af Esben Tange / Festivalleder

“Måske er det konkrete, som vi 
sanser i verden omkring os, slet ikke 
modsætning til uendeligheden, som 
vi knapt fatter. Og måske er det netop 
i mødet med det nære, at det fjerne 
anes, hvis vi vel at mærke giver os 
lov til at lytte ordentlig efter.”

Esben Tange, Festivalleder

Foto: Folmer Iversen
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RUED LANGGAARD 
Født 28. juli 1893 i København 

– død 10. juli 1952 i Ribe

Komponist, organist, dirigent, pianist, kontrover-

siel figur i datidens danske musikliv.

 Debuterer i 1905 11 år gammel som organist 

ved koncert i Marmorkirken i København.

Komponistdebut i 1908 som 14-årig. Aktiv 

som komponist resten af livet. Komponerer mere 

end 400 værker, hvoraf mange først uropføres  

efter Langgaards død.

Fra den tidlige barndom årlige sommerophold 

i Sverige, bl.a. fiskerlejet Arild på Kullen, der udgør 

en vigtig kunstnerisk inspiration. 

Uropførelse af Symfoni nr. 1 Klippepastoraler, 

i 1913 i Berlin med Berliner Filharmonikerne. I de 

følgende år en række opførelser af især orkester-

musik i Tyskland. Forgæves livslang kamp for at 

få operaen Antikrist opført.

Blev af og til spillet i 1930’erne og 40’erne af 

Statsradiofoniens orkester.

Boede i barndomshjemmet i Niels Juelsgade 

i København frem til moderen Emma Langgaards 

død i november 1926. Tre måneder efter blev Rued 

Langgaard gift med Constance Tetens, moderens 

veninde og hushjælp igennem de sidste 6 år.

Forelsker sig i 1913 som 20-årig i den jævnald-

rende Dora From i kurbyen Kyrkhult i Sverige. Dora 

og Rued ses sidenhen i København. Mødet med 

Dora sætter sig spor, der kan følges i Langgaards 

musik resten af livet. 

I næsten 30 år forsøgte Langgaard at få et em-

bede som organist, men uden held. I 1940 som 

47-årig fik han sit livs eneste egentlige ansættelse 

som organist og kantor ved Ribe Domkirke.

Flytningen til Ribe fører til en revitalisering 

af Langgaard som komponist og resulterer i en 

række værker for orgel og klaver samt symfoni-

erne nr. 9-16. 

“I næsten 30 år forsøgte Langgaard 
at få et embede som organist, men 
uden held. I 1940 som 47-årig 
fik han sit livs eneste egentlige 
ansættelse som organist og 
kantor ved Ribe Domkirke.”
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kærlighed og evigt liv, som til stadighed definerer 

menneskeheden.

Her i denne urfortælling fandt Per Nørgård 

stoffet, der kunne forny operaen som genre og 

forløse uendelighedsrækkens kunstneriske poten-

tiale i en musikdramatisk form – fortid og nutid 

i svimlende sameksistens. I Per Nørgårds Gilga-

mesh nedbrydes de sædvanlige grænser mellem 

sangere, musikere og publikum.

Af samme grund inddrager vi i Rued Lang-

gaard Festival et nyt stort rum, Ribelunds Festsal, 

der trods beliggende midt i Ribe, er et ukendt sted 

for mange. Og netop derfor den helt rette ramme 

om Gilgamesh-fortællingen, hvorom Rainer Maria 

Rilke sagde: ”Gilgamesh er uhyrlig: Jeg anser det 

for det største, der kan overgå et menneske.”

Men Per Nørgård og Rued Langgaard er ikke 

ene i deres forsøg på at gribe ud efter uendelig-

heden i helt nye toner. Da Else Marie Pade i 1958 

komponerer det første rent elektroniske værk i 

Danmark er inspirationen stjernehimmelen med 

stjernernes gang og deres bevægelse i forhold 

til hinanden. Else Marie Pade var ellers den kon-

krete musiks kvinde, med nytænkende brug af 

hverdagslyde som musikalsk grundstof, hvilket 

kommer eksemplarisk til udtryk i Symphonie 

magnétophonique, der er en humørfyldt lydlig rejse 

til et døgn i København anno 1958.

Og måske er der en sandhed gemt i det para-

doks. Måske er det konkrete, som vi sanser i ver-

den omkring os, slet ikke modsætning til uendelig-

heden, som vi knapt fatter. Og måske er det netop 

i mødet med det nære, at det fjerne anes, hvis vi 

vel at mærke giver os lov til at lytte ordentlig efter.

Velkommen til Rued Langgaard Festival 2022:

Uendelighed – Per Nørgård, Else Marie Pade og 

Rued Langgaard.

Esben Tange, Festivalleder

VELKOMMEN KORT OM KOMPONISTERNE

Esben Tange, Festivalleder

Foto: Nikolaj Lund
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KORT OM KOMPONISTERNE

“Per Nørgårds betydning er enorm. 
Med et kunstnerisk virke i mere  
end 60 år og med sine mere end  
400 værker, hvoraf den lysende  
legende Symfoni nr. 8 fra 2011  
er et sent mesterværk, har han  
været foregangsperson i dansk  
kompositionsmusik.”

Foto: Lars Skaaning

“Fra år 2000 og frem til sin død  
oplevede Else Marie Pade en  
sen anerkendelse, da en ny  
generations musikere og publikum 
blev opmærksom på især værkerne 
fra 1950'erne, der blandt andet  
udkom i remix med en række  
yngre kunstnere.”

Foto: Lisbeth Damgaard

PER NØRGÅRD 
Født 13. juli 1932 i Gentofte

Per Nørgård begyndte at komponere som barn og 

fik allerede som gymnasieelev, og senere på Det 

Kongelige Danske Musikkonservatorium, Vagn 

Holmboe som lærer i komposition. Han var i sin 

ungdom inspireret af Holmboe og Sibelius. De før-

ste betydelige værker, blandt andet Symfoni nr. 1 

(1953-56), udfolder sig inden for det, Per Nørgård 

kalder ”det nordiske sinds univers”.

I 1958 ”opdager” Per Nørgård uendeligheds-

rækken, der er et bevægelsesprincip, som kan 

anvendes inden for alle slags skalaer. Nørgård 

skaber i de følgende år et eget originalt musikalsk 

univers, der kommer til udtryk i hovedværker som 

Voyage into the Golden Screen, Symfoni nr. 2 og 3, 

trioen Spell og operaen Gilgamesh.

Omkring 1980 finder Per Nørgård en ny krea-

tivitet i mødet mellem idyl og kaos. Han inspire-

res af den skizofrene schweiziske kunstner Adolf 

Wölfli, hvilket fører til korværket Wie ein Kind, 

operaen Det guddommelige Tivoli og Symfoni nr. 

3 Indischer Roosen-Gaarten und Chineesischer 

Hexen-See. Samtidig orienterer Per Nørgård sig 

mod østen. Han lytter til balinesisk gamelan-musik 

og havenes grundtone ved Det Indiske Ocean og 

læser kinesisk filosofi, hvilket fører til I Ching og 

en række andre slagtøjsværker. Det kulminerer 

i Symfoni nr. 5, der er et musikalsk kraftværk og 

hvor Per Nørgård på imponerende vis balancerer 

på afgrundens rand, samtidig med at der er tråde 

tilbage til Symfoni nr. 1 fra hans ungdom.

Per Nørgårds betydning er enorm. Med et 

kunstnerisk virke i mere end 60 år og med sine 

mere end 400 værker, hvoraf den lysende legende 

Symfoni nr. 8 fra 2011 er et sent mesterværk, har 

han været foregangsperson i dansk kompositions-

musik og har som lærer inspireret generationer af 

danske komponister, heriblandt Hans Abraham-

sen og Bent Sørensen. 

ELSE MARIE PADE 
Født 2. december 1924 i Aarhus 

– død 8. januar 2016

Else Marie Pade var allerede som barn glad for 

musik. Hun fik klaverundervisning og dannede 

sammen med andre unge et lille orkester, der spil-

lede slagermusik til fester. Under krigen blev hun 

frihedskæmper i en kvindegruppe, der i 1944 blev 

fanget af GESTAPO og siden fængslet i Frøslev- 

lejren. Her skrev hun en række sange, hvoraf nogle 

blev ridset ind i en cellevæg. De er siden udkom-

met i samlingen Sange fra en væg.

Efter krigen flyttede Else Marie Pade til Kø-

benhavn, hvor hun studerede ved konservatoriet 

med klaver som hovedfag og efterhånden også 

komposition med Jan Maegaard som lærer. Siden 

studerede hun privat hos Vagn Holmboe. 

Igennem Danmarks Radio får Else Marie Pade 

indblik i den nye europæiske musik, der udvikler 

sig efter krigen, og i 1952 rejser hun til Paris, hvor 

hun møder den konkrete musiks førende kompo-

nist Pierre Schaeffer. Tilbage i Danmark samar-

bejder Else Marie Pade med en række af radioens 

lydteknikere, og hun bliver en pioner inden for 

den elektroniske musiks område med lydsiden 

til tv-filmen En Dag på Dyrehavsbakken og værker 

som Symphonie magnétophonique og Syv cirkler. 

Værker der både skabte opmærksomhed og var 

genstand for voldsom kritik.

Op gennem de følgende årtier komponerede 

Else Marie Pade fortsat en række elektroniske 

værker foruden mere traditionelle akustiske 

værker. Hun havde også en særlig interesse i at 

komponere musik for børn, hvilket blandt andet 

resulterede i operaen Far, mor og børn fra 1974.

Fra år 2000 og frem til sin død oplevede Else 

Marie Pade en sen anerkendelse, da en ny gene-

rations musikere og publikum blev opmærksom 

på især værkerne fra 1950’erne, der blandt andet 

udkom i remix med en række yngre kunstnere.

RUED LANGGAARD FESTIVAL / 2022
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UENDELIGHED – RUED LANGGAARD 
FESTIVAL 1-4. SEPTEMBER 2022
Per Nørgård, Else Marie Pade og 

Rued Langgaard

I centrum af festivalen står uendelighed og kos-

miske klange i visionære værker af Rued Lang-

gaard, Else Marie Pade og Per Nørgård, der i år 

fylder 90 år. Som modstykke konkret musik med 

lyde fra hverdagen skabt af unge komponister, 

Else Marie Pade og fra Langgaards klaver, der nu 

efter 70 år er vendt hjem til Ribe. 

Løbende under festivalen:

• Sit-down koncerter. Oscar Micaelsson spiller 

 uddrag af Sommerferie i Blekinge på Rued 

 Langgaards Klaver.

• Fredag og lørdag hver hele time mellem 9 og 

 19 (og søndag 9-14) opføres Else Marie Pade: 

 Syv Cirkler (1958) (7,17´) i ruinen i Kannike- 

 gården. Klokken 14 spilles de nye værker af 

 Kristian Mølholm Larsen, Eros Pollaro og  

 Johan Jøker Laustsen, der uropføres ved  

 åbningskoncerten.

TORSDAG D. 1. SEPTEMBER
Åbningskoncert

Fra Sfærernes Musik til Langgaards klaver

Kl. 16.00 Domkirkepladsen

Undervejs i Rued Langgaards Sfærernes Musik 

høres der klange fra en fremmed planet i afsnittet 

Blomsterevangelium. Hør dem her i en elektronisk 

gendigtning skabt til Domkirkepladsen og sopra-

nen Carina Tybjerg Madsen. Oplev også tre unge 

komponister fra Elektronisk Musik og Lydkunstud-

dannelsen ved Syddansk Musikkonservatorium i 

helt nye værker inspireret af Else Marie Pades elek-

troniske stjerneværk Syv cirkler og Per Nørgårds 

uendelighedsrække. Åbningskoncerten slutter af 

med korte vandringer til ruinen i Kannikegården og 

Det Gamle Rådhus, da Rued Langgaards Klaver – 

et smukt Bechstein-flygel fra 1890’erne – efter 

mange år nu er vendt tilbage til Ribe. 

Åbningstale ved Flemming Just, direktør for Syd-

vestjyske Museer.

Rued Langgaard: Blomsterevangelium fra Sfærer-

nes Musik BVN 128 (1916-18)

Elektronisk gendigtning ved Asger Langberg Søn-

dergaard. Uropførelse.

Carina Tybjerg Madsen, sopran

Plaskregn fra uendeligheden ved Esben Tange

Kristian Mølholm Larsen: Krop (7’). Uropførelse.

Eros Pollaro: Cosmo (9’). Uropførelse.

Johan Jøker Laustsen: Syv Cirkler For Manipule-

ret Orgel (7’). Uropførelse.

Som afslutning på åbningskoncerten, 16.45, 

17.00, og 17.15:

• Else Marie Pade: Syv Cirkler (1958) (7,17´) 

 opføres i ruinen i Kannikegården.

• Oscar Micaelsson spiller uddrag af Rued 

 Langgaards Sommerferie i Blekinge (1916) 

 på Langgaards klaver i Det Gamle Rådhus.

Cyklus I Vægtervers

Kl. 20.00 Sct. Catharinæ Kirke 

Maratonopførelse af alle Rued Langgaards vær-

ker for violin og klaver i dialog med en række af 

Per Nørgårds værker for solocello. De to satser i 

Per Nørgårds Sonate nr. 2 repræsenterer komple-

mentære sider af livet, ”off stage” og ”on stage”, 

møntens to sider eller yin og yang. Rued Lang-

gaard var fuldblods romantiker som teenager. 

I Aubade – som Langgaard komponerede som K
on

ce
rt

p
ro

g
ra

m
KONCERTPROGRAM TORSDAG
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14-årig – er udtrykket smukt og renfærdigt. Et par 

år efter i den ufuldstændige Sonate åbner Lang-

gaard op for et stærkt indre følelsesliv med vold-

somme kontraster. I anden del giver Langgaard 

sig til gengæld hen en overjordisk skønhed. I sin 

Sonate nr. 2 Den store Mester kommer gennem-

spiller Langgaard temaer fra Antikrist, og med 

brug af sin melodi til Ingemanns salme Den store 

Mester kommer introducerer Langgaard tanken 

om Gud Fader, der sidder ved smeltediglen og 

venter på det øjeblik, hvor han kan se menneske-

heden i sit eget spejlbillede i det lutrede sølv. En 

bonus ved denne koncert er uropførelsen af Væg-

tervers af den 12-13 år gamle Rued Langgaard.

Per Nørgård: Sonata for cello solo nr. 2: Sonata in 

due tempi (1980) (18’)

• Solo intimo (1953)

• Solo in Scena (1980)

Rued Langgaard: Aubade BVN 23 (1907) (6’)

Rued Langgaard: Sonate (ufuldendt) BVN 41 

(1909-11) (25’)

• Energico marcato non mosso – Lento molto 

 – A Tempo (Maestoso e con energico) – Più 

 lento – Lento (Molto allargando)

• Andante con espressione – Andante con 

 moto – Più mosso e con moto – A tempo (An- 

 dante con moto) – A tempo primo (Andante  

 con espressione)

Pause og vægtervers i procession fra 

klostergården og ind i kirken

Rued Langgaards: Vægtervers BVN 10 (1906) 

med bassanger (3’). Uropførelse.

Rued Langgaard: Sonate nr. 2 “Den store Mester 

kommer” BVN 167 (1920-21) (27’)

• Poci animato con devozione – Allegro – Fre- 

 netico – Poco più tranquillo – Lento rigoroso  

 – Grave – Poco tranquillo – Femminile e virile  

 e con lustro

Jakob Kullberg, cello

Gunvor Sihm, violin

Berit Johansen Tange, klaver

Jens Sønderstrup, bas

Henrik Lykke, vægter i Ribe

Langgaard Lounge – Langgaards klaver

Kl. 22.30 Det Gamle Rådhus 

Hør Oscar Micaelsson spille på Rued Langgaards 

klaver og mød en række af dagens kunstnere, der 

vil svare på spørgsmål fra salen, mens vi nyder en 

Rued Langgaard porter fra Ribe Bryghus.

Rued Langgaard: uddrag af Gitanjali Hymner,  

Vanvidsfantasi og Smaa Sommerminder.

Oscar Micaelsson, klaver

Vært: Karen Bendix

KONCERTPROGRAM TORSDAG  KONCERTPROGRAM FREDAG

FREDAG D. 2. SEPTEMBER
Frihedskæmper og elektronmusikkens 

danske pioner

Kl. 10.30-11.15 Ribe Katedralskole

Foredrag ved Henrik Marstal om Else Marie Pade.

Et døgn i København 1958 – Lyden af Ribe 2022

Kl. 11.40-12.15 Ribe Katedralskole

Lyden af Ribe 2022 (5´). Et lydkunstværk skabt af 

elever ved Ribe Katedralskole i samarbejde med 

studerende ved Syddansk Musikkonservatorium.

Else Marie Pade: Symphonie magnétophonique 

(1958) (19,27’)

Videoprojektion af Else Marie Pades partitur, der 

viser dagens lyde fra lærketrille og mælkemands-

fløjt over cykelklokker og sporvogne i myldretiden 

til aftenens dansemusik og slutteligt hjerteslag 

og snork. 

Langgaards klaver

Kl. 14.00 Det Gamle Rådhus

Gratis sit-down koncert. Oscar Micaelsson spil-

ler uddrag af Sommerferie i Blekinge på Rued 

Langgaards klaver – et smukt Bechstein-flygel 

fra 1890’erne – der efter mange år nu er vendt 

tilbage til Ribe.

Musikkens tårer

Kl. 15.00 Sct. Catharinæ Kirke

Med den engelske renæssance komponist John 

Dowlands variationer over et tema, der skildrer 

blidt løbende tårer, er denne koncert svøbt i et 

smukt sørgeflor. I Per Nørgårds Jeg hører regnen 

er vandet også til stede i en inspiration af lyd-

bruset fra en strand ved Det Indiske Ocean, der 

møder Michael Strunges blik på regnen, oplevet 

gennem et byvindue. Og med Rued Langgaards 

fire sange til tekster af norske digtere og Rosen-

gaardsviser, knyttet til mindet om en tabt kærlig-

hed, er der lagt op til en ekstraordinær stemnings-

fuld koncert.

Per Nørgård: Jeg hører regnen (Michael Strunge) 

(1989/1992) (6’)

Maya Danser (uddrag af Siddharta 1974-79) (4’)

John Dowland: Lachrimæ antiquae (gamle tårer) 

(1604) (arr. Paul Hillier) 

Rued Langgaard: Aftenstemning (Jørgen Moe) 

BVN 109 (1915) (4’) (Sinfonia interna slutning)

• Lokkende toner (J.S. Welhaven) BVN 112  

 (1916) (5’)

• Sæterjenten (Erik Bøgh) BVN 114 (1916) (3’)

• Høstfuglen (Herman Wildenvey) BVN 141 A  

 (1918) (9’)

John Dowland: Lachrimæ gementes 

(sukkende tårer) (1604) (arr. Paul Hillier) 

Lachrimæ tristes (triste tårer)

Rued Langgaard: Rosengaardsviser (Thor Lange) 

BVN 164 (1919) (11’)

• Vel maa jeg kysse dig, Hjertenskær

• Bag Muren sidder de Roser små

• Træt

John Dowland: Lachrimae Veræ (ægte tårer) 

(1604) (arr. Paul Hillier)

Per Nørgård: Wie ein Kind (1980) (16’)

• Wiegen-lied (Adolf Wölfli)

• Frühlings-lied (Rainar Maria Rilke)

• Trauermarsch mit einem Unglücksfall (Adolf  

 Wölfli)

ARS NOVA Copenhagen

Dirigent: Paul Hillier
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Langgaards klaver

Kl. 17.00 Det Gamle Rådhus

Gratis sit-down koncert. Oscar Micaelsson spiller 

uddrag af Sommerferie i Blekinge (1916) på Rued 

Langgaards klaver – et smukt Bechstein-flygel 

fra 1890’erne – der efter mange år nu er vendt 

tilbage til Ribe.

Gilgamesh

Ribelund Festsal

Per Nørgårds Gilgamesh er et banebrydende ho-

vedværk i nyere dansk opera og fik i 1974 Nordisk 

Råds Musikpris. Teksten tager udgangspunkt i 

en af verdens ældste skabelsesberetninger, det 

4000 år gamle Gilgamesh-epos fra Mesopota-

mien, der skildrer superhelten og antihelten Gil-

gamesh, der både mister og vinder kærligheden 

i sin rastløse søgen efter magt og evigt liv. Ope-

raens sangere og musikere indgår på lige fod i et 

mytologisk univers, hvorom solguden Shamash 

– dirigenten – kredser, og hvor publikum kommer 

helt tæt på de dramatiske begivenheder. Og med 

en musik, der mættet af skønhed hinsides nyt og 

gammelt åbner op for helt nye horisonter, er der 

lagt op til musikdramatisk oplevelse uden lige.

For første gang inviterer Rued Langgaard Festival 

indenfor i Ribelund, der trods sin placering midt i 

Ribe er et ukendt sted for mange. Et oplagt sted 

for denne 4000-årige aktualitet.

Kl. 19.00 Gilgamesh verden

Introduktion til Gilgamesh-eposset, der ligger til 

grund for Per Nørgårds opera Gilgamesh.

Ved: Nicole Brisch, ph.d. lektor i assyriologi ved 

Københavns Universitet, og Ulla Koch, ph.d. i as-

syriologi.

Kl. 20.00

Per Nørgård: Gilgamesh Opera (i 6 dage og 7 næt-

ter), for 6 instrumentalgrupper og vokalgrupper. 

(1971-72) (90’)

Libretto af komponisten (efter det babylonske 

epos).

Gilgamesh, konge i Uruk: David Danholt, tenor

Enkido, naturmenneske: Leif Jone Ølberg, baryton

Aruru, Skabergud, dyrenes herre: Carina Tybjerg 

Madsen, sopran

Ishtar, kærlighedens og krigens gudinde: Louise 

McClelland, sopran (DKDM) 

Huwawa, dæmonisk kæmpe: Joar Sörensson, 

tenor (DKDM)

Siduri, guddommelig skænkejomfru: Snæfridur 

Bjørnsdottir, sopran (DKDM) 

Upnapishtim, de udødelige, de viise: Johannes 

Bötker, bas (DKDM) 

Upnapishtims mage: Åsne Sandegren, mezzo- 

sopran (DKDM)

Borgere i byen Uruk

Anna Theresa Torgersson, Anna Gerda Sylvest, 

sopran. Christina Herrestahl (også Ishara), Astrid 

Lychou, alt. Didrik Wisén, Jakob Nilsson, tenor. Jens 

Sønderstrup, Victor Kassebeer (også præst), bas 

Dyr i Skoven

Nicole Chan, Anna Christine Bauer, Anna Hjortkjær, 

Victoria Sjögren, sopran

(Borgere og Dyr er alle sangstuderende ved DKDM)

Musikere:

Charlotte Norholt (EMV), Kerstin Thiele (EE), Sofia 

Ericson (DJM), Viktoria Skokanova (DJM), fløjte. 

Peter Kirstein (EMV), obo. Fatima Trives-escolano 

(EMV), Ron Chen-Zion (EE), Wei Pan (DJM), klarinet. 

Lloyd Griffin (DJM), Ernst Remmel (DJM), trompet. 

Himmeltyren: Jonathan Henneveld (DJM), trombone.

KONCERTPROGRAM FREDAG

Foto: Folmer Iversen
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Sakari Viitala, Linda Sjökvist, Oskar Hjorth (SDMK), 

slagtøj. Chiara Sannicandro (EE), Carlota Combis 

Clara, (EE), Signe Madsen (EMV), violin. Sanna Ri-

patti (EMV), bratsch. Jonathan Slaatto (EMV), cello. 

Mathæus Bech, kontrabas. Steaphanie Schaimbeul 

(DKDM), harpe. Frederik Munk Larsen, guitar, lut. 

Christian N.K. Hansen, mandolin (DJM)

Slangen: Johannes Christensen (SDMK) swanee- 

fløjte, redekam, mundharmonika, blokfløjter mm. 

Torben Sminge, elektronisk lyd.

Shamash, solguden: Magnus Larsson, dirigent.

Urshabani, dødsrigets færgemand: Dan Møller

Skorpionmenneskene: Peter Brun, Henrik Lykke 

m.fl.

Unge Gilgamesh: Casper Møller Henriksen

Iscenesættelse: Esben Tange 

Lysdesign: Lars Egegaard Sørensen 

Vokal instruktion: Helene Gjerris 

Producent: Signe Møldrup Zink 

Repetitør: Oscar Micaelsson

Kostumer: Birthe Hald, Birte Nørgaard, 

Lene Unnerup, Kamma Marthinsen

Kulisser og rekvisitter: Theo Rieck, Peter Brun.

Gilgamesh er et samarbejdsprojekt mellem 

Rued Langgaard Festival og Esbjerg Ensemble, 

Ensemble MidtVest (EMV), Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium (DKDM), Syddansk Musik-

konservatorium (SDMK) og Det Jyske Musikkon-

servatorium (DJM).

Langgaard Lounge – Per Nørgård improvisation

Kl. 22.30 Hotel Ribe

Oplev videooptagelse med den 89-årige Per Nør-

gård i samspil med musikalske venner og mød 

en række af dagens kunstnere, der vil svare på 

spørgsmål fra salen, mens vi nyder en Rued Lang-

gaard porter fra Ribe Bryghus.

Improvisation 2021-22 (20’)

Per Nørgård, Jakob Kullberg og Kresten Osgood. 

Premierevisning 

Vært: Karen Bendix

LØRDAG D. 3. SEPTEMBER
Langgaards klaver

Kl. 10.00 Det Gamle Rådhus

Gratis sit-down koncert. Oscar Micaelsson spiller 

uddrag af Sommerferie i Blekinge (1916) på Rued 

Langgaards klaver – et smukt Bechstein-flygel 

fra 1890’erne – der efter mange år nu er vendt 

tilbage til Ribe.

Vinderen af Langgaard Konkurrencen 2022 

– Akilles og Skildpadden

Kl. 11.00 Sct. Catharinæ Kirke

Ved Rued Langgaard Konkurrence i maj måned i 

KoncertKirken i København deltog en række meget 

talentfulde lied-duoer. Den unge duo Laura Hilden 

og Ruben Høgh modtog en flot førstepris efter 

to konkurrencedage, hvor de imponerede med 

farverige fortolkning præget af gribende historie-

fortælling. Til koncerten her har de sammensat et 

personligt program med sange af østrigske Franz 

Schrecker, der som Langgaard havde en forkær-

lighed for det mørke og dramatiske. Programmet 

byder dog også på legende lyse natur og kærlig-

hedssange af Per Nørgård og Rued Langgaard. 

Per Nørgårds Akilles og Skildpadden er virtuos 

musik, der balancerer på gyngende grund og som 

bygger på den græske filosof Zenon´s berømte pa-

radoks, hvorigennem han beviser, at Akilles aldrig 

vil kunne indhente en skildpadde, hvis skildpadden 

får blot et lille forspring. Hør også Hans Abraham-

sen, der har studeret hos Per Nørgård, fortælle om 

sin store danske komponistkollega.

Rued Langgaard: Im Mai (Emil Rittershaus) BVN 

50 (1911) (5’)

Franz Schreker: Fünf Gesänge für tiefe Stimme 

(1909) (15’)

• Ich frag' nach dir jedwede Morgensonne (aus 

  "Tausend und ein Nächten")

• Dies aber kann mein Sehnen nimmer fassen  

 (E. Ronsperger)

• Die Dunkelheit sinkt schwer wie Blei (E. Ron- 

 sperger)

• Sie sind so schön, die milden, sonnenreichen  

 (E. Ronsperger)

• Einst gibt ein Tag mir alles Glück zu eigen (E. 

 Ronsperger)

Per Nørgård: Fra 6 Sange op. 14 (1955-57/1972) 

til tekster af danske digtere (7’)

• Vinternat (Jens August Schade)

• På Himmelbjerget (Jens August Schade)

• Den jyske blæst (Johannes V. Jensen)

 

Rued Langgaard: (13’)

• Lys Nat (Vilhelm Kragh) fra 5 erotiske Digte  

 BVN 99 (1915)

• Vi tænkte slet ikke (Vilhelm Kragh) fra 4 

  Sange BVN 100 (1915)

• Skum (Ewald Sundberg) fra Ungdom BVN 340  

 (1947)

• Der Tod das ist die kühle Nacht (Heinrich  

 Heine) fra Lyrisches Intermezzo von Heinrich 

  Heine BVN 101 (1915)

• Das Auge (Emil Rittershaus) BVN 47 (1911)

Pause

Per Nørgård: Akilles og Skildpadden (1983) (10’)

Hans Abrahamsen i samtale med Esben Tange 

om Per Nørgård

Per Nørgård: Akilles og Skildpadden (1983) (10’)

Laura Hilden, mezzosopran

Ruben Høgh, klaver

Kristoffer Hyldig, klaver
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Langgaards klaver

Kl. 13.00 Det Gamle Rådhus

Gratis sit-down koncert. Oscar Micaelsson spiller 

uddrag af Sommerferie i Blekinge (1916) på Rued 

Langgaards klaver – et smukt Bechstein-flygel 

fra 1890’erne – der efter mange år nu er vendt 

tilbage til Ribe.

Cyklus II Fuldmånedrømme

Kl. 15.00 Sct. Catharinæ Kirke 

Maratonopførelse af alle Rued Langgaards vær-

ker for violin og klaver i dialog med en række af 

Per Nørgårds værker for solocello. I sin Sonate nr. 

4 inviterer Per Nørgård os ind i en drømmeverden, 

og med titlen Rhizom, der stammer fra biologien 

og betegner sammenfiltrede rodnet skjult under 

jordens overflade, lægger Nørgård ikke skjul på, 

at her kan alt ske. Rued Langgaard skriver sin  

Violin Sonate nr. 3 i midten af 1940’erne, hvor han 

dyrker fortiden med et blik tilbage mod Niels W. 

Gade, dog med små skæve detaljer, helt i Lang-

gaards ånd. I Sonate nr. 1 Viole dyrker den unge 

Rued Langgaard et stort romantisk og passione-

ret udtryk med mindelser om komponister som 

Grieg, Brahms og Richard Strauss. Med titlen  

Viole, der er beslægtet med det italienske udtryk 

for bratsch, giver Langgaard udtryk for, at det 

især er violinens dybe register, der kommer i spil. 

 

Per Nørgård: Sonate nr. 4 for solo cello. Rhizom 

(2007) Første suite Fuldmånedrømme (17') 

• Unducted

• No Exit

• The White Room

• Driven

• Exit/Exiled

Rued Langgaard: Violin Sonate nr. 3 (1945-49) 

(24’)

• Allegro sempre. Præcist og eftertrykkeligt

• Allegro

• Scherzo. Grazioso fiero

• Espressivo

• Finale. Allegro molto

Pause

Rued Langgaard: Sonate nr. 1 Viole BVN 94 (1915; 

rev. 1945) (41’)

• Maestoso fiero espressivo

• Molto allegro scherzoso

• Lento cogitoso

• Molto allegro marcato

Jakob Kullberg, cello

Gunvor Sihm, violin

Berit Johansen Tange, klaver

Langgaards klaver

Kl. 17.00 Det Gamle Rådhus

Gratis sit-down koncert. Oscar Micaelsson spiller 

uddrag af Sommerferie i Blekinge (1916) på Rued 

Langgaards klaver – et smukt Bechstein-flygel fra 

1890’erne – der efter fem år nu er vendt tilbage 

til Ribe.

Fællesspisning – Sange fra en væg

Kl. 17.30 Ribe Katedralskole

Fællesspisning, fællessang samt populære 

sange af Else Marie Pade komponeret i fangen-

skab i Frøslevlejren under 2. Verdenskrig.

Per Nørgård: Du skal plante et træ (Piet Hein) 

(1967). Fællessang

Foto: Folmer Iversen



26 27

KONCERTPROGRAM SØNDAG

Per Nørgård: Voyage into the Golden Screen (Rej-

sen ind i den gyldne skærm) for kammerorkester 

(1968) (20’)

• I Lento molto

• II Lento, poco rubato

Rued Langgaard: Tre stykker fra Gitanjali-Hymner 

(efter Tagore) (1918) for orkester. Transskriberet 

af Hans Abrahamsen (2020) (15’). Uropførelse

• Tavshedens Hav

• Regnfulde Blade

• Gyldne Strømme

Pause

Per Nørgård: Voyage into the Broken Screen – 

Hommage a Sibelius for strygeorkester (1995) 

(5’). Dansk førsteopførelse.

Rued Langgaard: Sfærernes Musik for soli, kor, 

orkester og fjernorkester BVN 128 (1916-18) i 

versionen Rumrejsen til Sfærernes Musik. Udar-

bejdet af Bo Gunge til rumlig opførelse i en ka-

tedral. (35’)

Carina Tybjerg Madsen, sopran

Vor Frelsers Kirkes Kor

Sønderjyllands Symfoniorkester

Studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium 

(fjernorkester i Sfærernes Musik)

Dirigent: David Niemann

Korindstudering: Mikkel Andreassen

Lysdesign: Lars Egegaard Sørensen

Langgaard Lounge – I Ching

Kl. 22.30 Hotel Ribe

Oplev et ikonisk slagtøjsværk af Per Nørgård og 

mød en række af dagens kunstnere, der vil svare 

på spørgsmål fra salen, mens vi nyder en Rued 

Langgaard porter fra Ribe Bryghus.

I Ching er en tusind år gammel kinesiske orakel-

bog, der ved at kombinere yin og yang i såkaldte 

hexagrammer giver indblik i en række af livets 

tilstandsformer.

Per Nørgård: I Ching (25’) (1982-83)

I. Thunder Repeated: The Image of Shock (hexa-

gram nr 51)

II. The Taming Power of the Small – 9 sounds 

(hexagram nr 9)

III. The Gentle, the Penetrating (hexagram nr 57)

IV. Towards Completion: Fire over Water (hexa-

gram nr 64)

Christian Martinez, slagtøj

Vært: Karen Bendix

SØNDAG D. 4. SEPTEMBER
Højmesse

Kl. 10.00 Ribe Domkirke

Med musik af Rued Langgaard og Per Nørgård.

Langgaard som pioner

Kl. 11.30 og 13.15 Langgaard Salen, 

Kannikegården

Foredrag ved Bendt Viinholt Nielsen om det uen-

delige og det konkrete i Rued Langgaards musik 

og tankeverden.

Langgaards klaver

Kl. 12.00 Det Gamle Rådhus

Gratis sit-down koncert. Oscar Micaelsson spiller 

uddrag af Sommerferie i Blekinge (1916) på Rued 

Langgaards klaver – et smukt Bechstein-flygel 

fra 1890’erne – der efter mange år nu er vendt 

tilbage til Ribe.

Langgaards klaver

Kl. 14.00 Det Gamle Rådhus

Gratis sit-down koncert. Oscar Micaelsson spiller 

uddrag af Sommerferie i Blekinge (1916) på Rued 

Langgaards klaver – et smukt Bechstein-flygel 

fra 1890’erne – der efter mange år nu er vendt 

tilbage til Ribe.

Cyklus III Bøn 

Kl. 15.00 Sct. Catharinæ Kirke 

Maratonopførelse af alle Rued Langgaards vær-

ker for violin og klaver i dialog med en række af 

Per Nørgårds værker for solocello. Bøn er under-

titlen på den første og sidste sats af Per Nørgårds 

Solosonate nr. 3, hvorimod den midterste sats er 

beskrevet som et ”udskrig”. I de sidste år af sit liv 

dyrkede Rued Langgaard i sin musik tiltagende 

grad ekstremerne. På den ene side en fredfyldt 

himmelske hengivelse og på den anden side det 

Else Marie Pade: Sange fra en væg (Else Marie 

Pade) (1944-45/2005). Udvalg af fem slagere.

• Du og jeg og stjernerne

• Hvis du vidste

• Swingsko

• Hjertets underfulde rytme

• En lille melodi med forår i

Studerende ved MGK Esbjerg: 

Mathias Kvistborg, vokal

Nickolai Fanger-Jessen, vokal

Anna Bak Jessen, klaver

Uendelighedsrækken

Kl. 20.00 Ribe Domkirke

Per Nørgård antændte i 1968 opdagelsen af 

Rued Langgaards musik, da han præsenterede 

sin komponistkollega György Ligeti for partitu-

ret til det visionære storværk Sfærernes Musik. 

I samme periode skabte Nørgård sin uendelig-

hedsrække, der åbner op mod nye musikalske 

horisonter nært forbundet med himmelrummets 

uendelige udstrækning. Ved denne stort anlagte 

koncert, hvor hele Ribe Domkirke inddrages i Bo 

Gunges rumlige realisering af Sfærernes Musik, 

bliver vi også vidne til uendelighedsrækkens fød-

sel i Voyage into the Golden Screen – en musik 

hvori Per Nørgård lægger op til at vi kan “genop-

dage os selv om kosmiske væsner”. Koncerten 

byder også på Voyage into the Broken Screen, 

hvor Per Nørgård som moden komponist hylder 

sit store nordiske forbillede Sibelius og bygger 

videre på sin ungdoms uendelighedsrække. 

Endelig byder koncerten på intet mindre end en 

verdenspremiere af Hans Abrahamsens trans-

skriptioner for orkester af tre af Langgaards 

Gitanjali-Hymner, der hylder universet og den 

guddommelige kraft, som binder alt sammen.

KONCERTPROGRAM LØRDAG
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absurde, hvor musikken er i fare for at gå i opløs-

ning som følge af afsindigt raseri. Begge sider 

opleves i Sonate nr. 4 Parce nobis, Jesu, Écrasez 

l’infâme (Knus det nederdrægtige) og i Søndags-

sonate. Lille Storsymfoni, hvor der også indgår 

orgel, og hvor Jakob Kullberg slippes løs i en fri 

fortolkning af en orkestersats på 16 takter. Vi 

slutter med Kort Violinsonate, der er velgørende 

livskraftig musik.

Per Nørgård: Sonate nr. 3 for cello solo Sonata 

breve: What is the word (8’) (1999)

• Lento

• Imposante

• Andante

Rued Langgaard: Andante Religioso BVN 407 

(1950) (5’)

Rued Langgaard: Sonate nr. 4 Parce nobis, Jesu 

BVN 376 (1949) (20’)

• Doux! Ikke hurtigt

• Prière

• Scherzo Hurtigt, elegant

• Presto furioso

• Finale Allegro

Pause

Rued Langgaard: Écrasez l’infâme 

(Knus det nederdrægtige) BVN 385 (1949) (6’)

• Præcist og eftertrykkeligt

• Samme Tempo

• Præcist og eftertrykkeligt!

• Præcist og eftertrykkeligt!

• Præcist og eftertrykkeligt!

Rued Langgaard: Søndagssonate. 

Lille Storsymfoni BVN 393 (1949-50) (15’)

• Poco allegro marcato (violin og klaver)

• Langsomt, indtrængende (violin og klaver)

• (orgel)

• Moderato. Præcist og eftertrykkeligt 

(orkestersats frit fortolket af Jakob Kullberg)

Kort Violinsonate BVN 372 (1949) (4’)

Allegro – Adagio divota – Scherzo agitato 

– Finale. Frisk!

Jakob Kullberg, cello

Gunvor Sihm, violin

Berit Johansen Tange, klaver

Birgitte Ebert, orgel

   

Foto: Folmer Iversen
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Hans Abrahamsen er en af vor tids 

mest markante komponister både 

nationalt og internationalt. Han fik sit 

gennembrud i de tidlige 1970'ere og 

blev en af sin generations ledende skik-

kelser. I løbet af de efterfølgende årtier 

voksede den internationale interesse 

for Hans Abrahamsens musik, hvilket 

førte til bestillinger fra førende europæ-

iske ensembler og orkestre som f.eks. 

London Sinfonietta og Berliner Filhar-

monikerne (værket Nacht und Trompe-

ten i 1981). Inden for de seneste 15-20 

år er han blevet en af de væsentligste 

aktører på den internationale scene 

– og en inspirator og et forbillede for 

mange unge komponister med værker 

som Schnee fra 2006-8, Let me tell you 

fra 2013 for sopran og orkester og sin 

første opera Snedronningen fra 2019. I 

2016 tildeltes han både Nordisk Råds 

Musikpris og Grawemeyer Award for 

Musical Composition for værket Let 

me tell you. Og i 2019 modtog han Léo-

nie Sonnings Musikpris som den anden 

danske komponist nogensinde. 

ARS NOVA Copenhagen har for længst 

etableret sig som et af Europas fine-

ste vokalensembler. Med en årlig 

koncertsæson i København og Aar-

hus, adskillige koncerter i det øvrige 

Danmark og tilbagevendende turnéer 

til en lang række europæiske lande, 

Nord- og Sydamerika og Asien er 

gruppen fortsat et af landets mest an-

erkendte vokalensembler. ARS NOVA's 

mangeårige fokusering på tidlig og ny 

vokalmusik udmøntes i programmer, 

som enten kan udforske mødepunkter 

på tværs af århundrederne eller forme 

sig som detaljerede portrætter af en-

kelte komponister eller strømninger 

i en bestemt periode. Ensemblets 

chefdirigent og kunstneriske leder si-

den 2003 er den anerkendte engelske 

dirigent Paul Hillier. 

Karen Bendix er uddannet cand.mag. i 

musik- og medievidenskab fra Køben-

havns Universitet og er videreuddan-

net i journalistik, kommunikation og 

ledelse. Hun har arbejdet med formid-

ling, kommunikation, journalistik, mar-

kedsføring og PR hos bl.a. Universal 

Music Classic, DR P2, Dansk Musiker 

Forbund, Nødhjælpsorganisationen 

Mission Øst og er i dag sekretariats-

leder for KORLIV – Folkekirkens Kor-

organisation og kommunikationskon-

sulent for Rued Langgaard Festival. 

Nicole Brisch er assyriolog og sume-

rolog. Hun er lektor i assyriologi ved 

Institut for Tværkulturelle og Regi-

onale Studier ved Københavns Uni-

versitet, har i sin forskning primært 

arbejdet med litterære tekster fra 

Mesopotamien og Sumer og er også 

stærkt interesseret i Nærorientens 

mytologier og rituelle liv. I sin nuvær- 

ende forskning beskæftiger hun sig 

med ritualer og guddommelighed i det 

tidlige Mesopotamien og økonomiske 

aspekter af religion.

David Danholt, tenor, er uddannet fra 

Operaakademiet og Det Kongelige 

Danske Musikkonservatorium. Han 

har en omfattende koncertvirksom-

hed som oratorie- og operasanger og 

har optrådt på operascener i USA og i 

Europa, bl.a. på festspillene i Bayreuth, 

hvor han sang rollen som Claudio i 

Wagners Das Liebesverbot. I 2014 

vandt han 1. prisen i den internationale 

Wagner Konkurrence i Seattle. David 

Danholt har bl.a. modtaget Reumerts 

Talentpris og Musikanmelderringens 

Kunstnerpris og er tilknyttet Det Kon-

gelige Teater som gæstesolist.

Birgitte Ebert, organist, er uddannet i 

København, Lübeck og Paris med de-

butkoncert fra Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium i 1990. Hun var 

1990-1999 organist ved Hellerup Kirke, 

indtil hun i 2000 blev domorganist i 

Ribe. Hun er aktiv som orgelsolist og 

kammermusiker i ind- og udland og har 

bl.a. været solist med DRuen og Søn-

derjyllands Symfoniorkester. Birgitte 

Ebert er medstifter af og kasserer i 

Rued Langgaard Selskabet og koor-

dinator af den årlige Rued Langgaard 

Festival. Hun har desuden været med-

redaktør på fire bind orgelværker under 

Rued Langgaard Udgaven.

Ensemble MidtVest blev etableret i 

2002 og består af 9 højtuddannede 

kammermusikere. Ensemblet er 

kendt for sin ambitiøse og kreative 

programlægning med fokus på den 

kunstneriske kvalitet. De arbejder i 

spændingsfeltet mellem traditionelle 

kammerkoncerter og nye innovative Ars Nova Copenhagen. Foto: Nikolai Østergård
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rensen og Hindemith og har desuden 

været nomineret til P2’s musikpris. 

Som solist har han optrådt med bl.a. 

Aalborg Symfoniorkester, CPH Phil og 

Det Kongelige Kapel. Han fik juryens 

specialpris i EU Piano Competition 

2009 og har derudover fået tildelt flere 

priser, heriblandt Jakob Gades store 

legat, Léonie Sonnings Musikfonds-

stipendium og Musikanmelderringens 

Kunstnerpris.

Flemming Just, museumsdirektør for 

Sydvestjyske Museer og adjungeret 

professor ved Syddansk Universitet. 

Han og Sydvestjyske Museer står bag 

det nye Rued Langgaard Museum i 

Ribe, som åbner i år, og indgår som 

led i Langgaard Festival. Flemming 

Just er uddannet cand.mag. i historie 

og dansk (Aarhus Uni. 1982), dr.phil. 

(Aarhus Uni. 1992). Han har siddet i en 

række bestyrelser, som formand for Or-

ganisationen Danske Museer (ODM), i 

Esbjerg Havns bestyrelse samt som 

viceborgmester i Esbjerg Kommune.

Ulla Koch er ph.d. i assyriologi fra Kø-

benhavns Universitet. Hun har skrevet 

talrige bøger og artikler om Oldtidens 

Mesopotamien og dets religioner, og 

hun er en af de få forskere på verdens-

plan, der beskæftiger sig med meso-

potamisk astrologi og varselstagning. 

Hun har skrevet om Mesopotamisk re-

ligion og mytologisk stof – herunder 

Gilgamesh – hvilket er en væsentlig 

brik til forståelsen generelt af tidlig 

religionshistorie.

Carina Tybjerg Madsen, sopran. Pressefoto

Jakob Kullberg er en internationalt an-

erkendt cellosolist. Hans mangeårige 

samarbejde med Per Nørgård har re-

sulteret i solo- og kammermusikvær-

ker i tæt parløb med komponisten og 

tilegnet ham. Jakob Kullberg har en in-

ternational solistkarriere med en særlig 

interesse for samarbejder med udvalgte 

nulevende komponister. Han har vundet 

internationale priser for sine indspilnin-

ger og er en anerkendt solist i nationale 

og internationale orkestre. Desuden er 

han celloprofessor på Royal College of 

Music, London, har undervist som lærer 

på Det Kongelige Danske Musikkonser-

vatorium og er kunstnerisk leder af Open 

String Academy.

Kristian Mølholm Larsen – med kunst-

nernavnet K. L. Konstantin – studerer 

formater, der udfordrer kammermu-

sikkens udtryksmuligheder i de sidste 

500 års klassiske repertoire. Besæt-

ningen, der omfatter en strygertrio, en 

blæserkvintet og en pianist, giver flek-

sibilitet og en rig mulighed for et varie-

ret og mangefarvet program med for-

skellige besætningskonstellationer: 

fra en intim duo til en klangfuld nonet. 

Ud over den traditionelle kammermu-

sik arbejder ensemblet med klassisk 

improvisation med henblik på at skabe 

deres eget musikalske sprog.

Bo Gunge er uddannet komponist 

fra Det Jyske Musikkonservatorium i 

1997. Efter ansættelser som musiklæ-

rer på Testrup Højskole og teorilærer 

på Aarhus Universitet arbejder han 

nu som freelance-komponist, bosid-

dende udenfor Ribe. Værklisten tæller 

bl.a. en obokoncert, 2 symfonier, en 

klaverkoncert, et requiem og en lang 

række kor- og kammermusikværker. 

Han har skrevet flere værker til Ribe 

Domkirke, bl.a. musik til 4 kirkespil. 

Hans nyeste værk, operaen Grænse-

mageren, skulle have været opført af 

Sønderjyllands Symfoniorkester og 

Opera på Grænsen i juni 2020, men er 

udsat til 2022. 

Laura Hilden, mezzosopran, og Ruben 

Høgh, pianist, vandt årets Langgaard 

Konkurrence 2022 og dermed også 

en koncert ved årets festival. Laura 

Hilden studerer ved Hochschule für 

Musik und Theater München, og Ru-

ben har netop afsluttet sin kandidat- 

eksamen ved Det Kongelig Danske 

Musikkonservatorium i København.

Kristoffer Hyldig debuterede i 2010 

på Det Kongelige Danske Musikkon-

servatorium efter studier hos profes-

sor Niklas Sivelöv og Tove Lønskov. 

Han spiller jævnligt i musikforenin-

ger og på festivaler, både som solist, 

kammermusiker og akkompagnatør 

og er medstifter af Messiaen Quar-

tet Copenhagen. Siden 2006 har han 

udgivet indspilninger med lieder, 

kammermusik og soloværker af bl.a. 

Debussy, Ravel, Messiaen, Bent Sø-

Ensemble MidtVest. Foto: Caroline Bittencourt
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på Lydkunstuddannelsen, Syddansk 

Musikkonservatorium. Hans arbejde 

med elektronisk musik udspringer af 

en nysgerrighed mod det kontempor-

ære og en trang til at gøre op med etab-

lerede forestillinger om verden. Elek-

tronisk musik er for K. L. Konstantin det 

perfekte medium til at stille relevante 

spørgsmål ind i en evigt foranderlig og 

pirrende virkelighed. Elektronisk musik 

er for ham en katalysator for individets 

frisættelse fra egen kunst. 

Johan Jøker Laustsen studerer på 

Lydkunstuddannelsen, Syddansk 

Musikkonservatorium. Her kom-

binerer han sin store interesse for 

musik, teknik og kunstnerisk udfol-

delse og er fascineret af store natur-

kræfter, som han portrætterer og på 

anden vis bearbejder i sin musik. Dette 

resulterer i kontrastfyldte og dramati-

ske kompositioner, hvilket også er til-

fældet i hans fortolkning af Else Marie 

Pades Syv Cirkler med titlen Syv Cirk-

ler For Manipuleret Orgel.

Carina Tybjerg Madsen, sopran, tog 

sin kandidateksamen i 2019 i klas-

sisk sang fra Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium. Hun synger i 

Holmens Kantori og Holmens Vocal 

Ensemble og har sunget med Opera 

Hedeland i Norma, La Traviata, Ma-

dama Butterfly og Il Trovatore samt ho-

vedrollerne i Die Lustige Witwe og Im 

weissen Rössl med Operettekompag-

niet Polyhymnia i Hofteatret, Køben-

havn. Hun gør fortsat stemmestudier 

hos professor Helene Gjerris, hvor hun 

specialiserer sig i opera og moderne 

og nutidig musik. Swipe Up’era er Ca-

rinas digitale operaprojekt, der bringer 

opera ud til alle via streaming.

Henrik Marstal er foredragsholder, 

musiker, komponist, producer og for-

fatter. Han har som musiker arbejdet 

med rock, pop og electronica samt væ-

ret aktiv som komponist og tekstfor-

fatter i flere sammenhænge. Desuden 

har han udgivet en række fagbøg- 

er relateret til musik, redigeret sang-

bøger og publiceret en række forsk-

ningsartikler i danske og udenlandske 

tidsskrifter og antologier – bl.a. om 

Else Marie Pade. Henrik Marstal har 

gennem en årrække debatteret mu-

sik, medier, køn og kultur, og blogget 

for Information og siden 2012 for Po-

litiken. Endelig har Henrik Marstal en 

kulturpolitisk baggrund og er opstillet 

for Alternativet i København.

Christian Martínez, slagtøj, begyndte 

sine slagtøjsstudier i hjembyen Cali i 

Columbia. Senere fulgte studier på 

Manhattan School of Music i New 

York og ved Rogaland Musikkonserva-

torium i Stavanger. I 1996 afsluttede 

han sin uddannelse på Det Kongelige 

Danske Musikkonservatorium i Kø-

benhavn; samme år blev han med-

lem af Esbjerg Ensemble. Christian 

Martínez har deltaget som kammer-

musiker og solist ved flere festivaler 

og koncerter i Skandinavien, Europa, 

USA, Latinamerika og Taiwan og har 

udgivet flere album, bl.a. en solo-cd 

Rhythmical Séance med Per Nørgårds 

I Ching. Hans samarbejde med Per 

Nørgård har resulteret i nye værker;  

en koncert for slagtøj og ensemble, Tre 

Scener samt Arabesques I, II, III (2011) 

for solo slagtøj. Begge værker er skre-

vet og tilegnet Christian Martínez og 

Esbjerg Ensemble. 

Oscar Micaelsson, pianist, er født 1990 

i Göteborg, Sverige. Han har studeret 

ved det Kongelige Danske Musikkon-

servatorium og afsluttede sin kandi-

dateksamen i klaver 2014. Udover at 

spille klassisk og moderne kompositi-

onsmusik er Oscar også aktiv inden for 

jazz og improvisation. Han er forfatter 

til bøger og artikler om mødet mellem 

jazz, moderne kompositionsmusik og 

ældre klassisk musik. Derudover er 

han også organist og komponist.

Bendt Viinholt Nielsen er musikbib-

liotekar og musikforsker. Han var an-

sat i musikforlagsbranchen 1977-84, 

dernæst i Dansk Musik Informations 

Center (MIC) og er siden 2003 ansat 

i Slots-og Kulturstyrelsen under Kul-

turministeriet, hvorfra han nu er pen-

sioneret. Desuden er han periodevis 

tilknyttet forskningsafdelingen ved Det 

Kongelige Bibliotek. I 1991 udgav han 

en fortegnelse over Rued Langgaards 

værker (BVN-fortegnelsen) og i 1993 

en Langgaard-biografi, der i 2012 ud-

kom i en udvidet og revideret udgave. 

I 2000 etablerede Bendt Viinholt Niel-

Esbjerg Ensemble. Pressefoto

Jakob Kullberg, cello. Foto: Camilla Winther
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sen Rued Langgaard Udgaven, en 

videnskabelig udgivelsesrække af 

komponistens værker.

David Niemann er en tysk dirigent, 

der er ved at etablere sig som en af 

de mest lovende dirigenter i sin ge-

neration. Han vandt andenprisen ved 

Malko Dirigentkonkurrence 2015 og 

blev udnævnt til assisterende dirigent 

ved Opéra Orchestre National Montpel-

lier, hvor han arbejdede sammen med 

chefdirigent Michael Schønwandt fra 

2015 til 2018. Han er ved at udvikle 

et bredt mainstream-repertoire og er 

lige så overbevisende fortaler for det 

tyvende århundredes og nutidige re-

pertoire. Han har dirigeret flere af de 

store europæiske orkestre og haft de-

butoptrædener med både Deutsches 

Symphonie-Orchester Berlin, Ensem-

ble Modern (Hamburg Elbphilharmo-

nie) og et særligt tværfagligt projekt 

med Junge Deutsche Philharmonie 

med nye bestillinger med de mest an-

erkendte kunstnere fra den tysktalende 

poetry slam-scene.

Eros Pollaro studerer på Lydkunstud-

dannelsen, Syddansk Musikkonserva-

torium. Med sin erfaring fra jazzmusik 

har Eros engageret sig i elektronisk 

musik og studerer på konservatoriet 

for at gå på opdagelse i en ny lydver-

den, der åbner for nye kreative proces-

ser. Titlen på Eros’ værk er Cosmo. Det 

er inspireret af Else Marie Pades Syv 

Cirkler og Per Nørgårds kompositions-

teknik, Uendelighedrække. Cosmo er 

en gåtur ud i rummet og i stjernernes 

bevægelser. 

Gunvor Sihm debuterede fra Det Kon-

gelige Danske Musikkonservatorium 

i København i 2014 og San Francisco 

Conservatory of Music. Hun har vun-

det flere priser og blev inden sin debut 

ansat i Copenhagen Phil, indtil hun 

i juni 2015 vandt stillingen som 2. 

koncertmester i 2. violingruppen i DR 

Symfoniorkestret. Gunvor Sihm har 
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Berit Johansen Tange, klaver, og Gunvor Sihm, violin. Foto: Caroline Bittencourt

været solist med flere af Danmarks 

symfoniorkestre bl.a. Odense Symfo-

niorkester, Aarhus Symfoniorkester, 

Tivoli Copenhagen Phil, DR Under-

holdningsorkesteret samt adskillige 

gange med Copenhagen Phil. Gunvor 

er medstifter af Nightingale String 

Quartet, der har indspillet samtlige 

strygekvartetter af Rued Langgaard 

for Dacapo Records, hvor hun sam-

men med Berit Johansen Tange også 

har udgivet alle Langgaards værker for 

klaver og violin.

Asger Søndergaard er komponist, 

producer, instrumentalist og lydkunst-

ner. Han er uddannet fra Syddansk 

Musikkonservatorium på linjen Elek- 

tronisk Musik og Lydkunst og arbej-

der med computeren som sit primære 

kompositions værktøj. Asger under-

søger akustiske instrumenter i mødet 

med digital manipulation, og hvordan 

man ved computerens hjælp kan gen-

danne, omforme og sammensætte 

instrumenter til nye musikalske objek- 

ter. Han har bl.a. spillet koncerter i Kø- 

benhavn og omegn samt i Ribe og Ros-

kilde Domkirker med projektet Cm4dx. 

Derudover har han lavet lydinstallation 

på Fanøfærgen og arbejder nu på ud-

givelsesprojektet Kardia Twen med 

turné rundt i Danmark.

Sønderjyllands Symfoniorkester 

er et turnerende landsdelsorkester 

med 65 fastansatte musikere og med 

rødder tilbage til 1936. Orkestret spil-

ler omkring 150 arrangementer om 

året: symfonikoncerter, kirke-, skole-, 

gymnasie- og familiekoncerter. Hertil 

kommer koncerter med lokale ama-

tørkor, årlige fælleskoncerter med 

Schleswig-Holsteinisches Sinfonieor-

chester og koncerter med gymnasie-

kor fra hele regionen. Sønderjyllands 

Symfoniorkester spiller til Den Jyske 

Operas forestillinger i landsdelen og 

medvirker jævnligt ved transmissi-

oner på DR P2. Endvidere indspiller 

orkestret løbende cd’er, bl.a. for sel-

skaberne Danacord og Dacapo.

Jens Sønderstrup, bas, er studerende 

ved Det Kongelige Danske Musikkon-

servatorium. Han har bl.a. sunget som 

korsanger ved Opera Hedeland og skal 

under Langgaard Festival 2022 både 

være borger i Gilgamesh-opsætnin-

gen og synge vægtervers med vægter 

Henrik Lykke.

Lars Egegaard Sørensen er lysdesig-

ner og medskaber på langt over 200 

forestillinger både i Danmark og i ud-

landet. Han arbejder også som sceno-

graf og visuel designer og har speciali-

seret sig i nyudvikling af 3D-projektion 

til koncerter, opera, teater, installatio-

ner, events og udstillinger. Lars Ege-

gaard Sørensen har arbejdet med op-

sætninger og turné i England, Finland, 

Frankrig, Kroatien, Letland, Litauen, 

Italien, Norge, Rusland, Schweiz, Spa-

nien, Sverige, Sydafrika og Tyskland. 

Som lysdesigner har han arbejdet på 

en lang række forestillinger, som har 

vundet Reumertpriser.

Berit Johansen Tange er uddannet 

pianist fra Det Kongelige Danske Mu-

sikkonservatorium hos Anne Øland og 

debuterede fra kammermusikklassen 

i 2000. Hun har siden 2002 været an-

sat som akkompagnatør og repetitør 

samme sted. Hun har optrådt som 

akkompagnatør, kammermusiker 

og solist i utallige sammenhænge i 

ind- og udland og samtidigt arbejdet 

intenst med Rued Langgaards musik, 

bl.a. som medredaktør og konsulent 

på flere udgivelser under Rued Lang-

gaard Udgaven. Hun har udgivet tre 

cd’er med hans soloklaverværker 

på mærket Dacapo, og en fjerde er 

under udarbejdelse. Desuden har 

hun sammen med violinisten Gunvor 

Sihm stået for den første komplette 

indspilning af Langgaards værker for 

violin og klaver. 

Esben Tange er cand.mag. i musik- og 

medievidenskab fra Københavns Uni-

versitet. Musikkritiker ved Berlingske 

Tidende 1994-95. Programmedar-

bejder i DR P2 fra 1995. Redaktør 

fra 2007-2021. Medlem af Léonie 

Sonnings Musikfonds bestyrelse fra 

2004. Formand siden 2012. Medstifter 

af Rued Langgaard Selskabet i 2007. 

Selskabets formand frem til 2011. 

Medstifter og festivalleder af Rued 

Langgaard Festival. Har siden 2002 

og i samarbejde med pianisten Berit 

Johansen Tange skabt en række vi-

suelt formidlede koncertforestillinger 

med musik af Langgaard, Schumann, 

Wagner m.fl. Koncept og iscenesæt-
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Rejse ind i den gyldne skærm (1968) er komponeret med 

udgangspunkt i uendelighedsrækken (se s. 2). Titlen stammer fra en sang 

fra året før af den skotske sanger og digter Donovan, og de to første 

strofer er et magisk billede på Per Nørgårds vision om 

uendelighedsrækkens bevidsthedsudvidende karakter:

telse af musikdramatik, bl.a. Parsifal 

i Ribe (2013 og 2021), Antikrist (2015 

og 2020) samt forestillinger bygget 

over Niels W. Gades Elverskud (2017) 

og Griegs Peer Gynt (2019) m.fl. Fore-

dragsholder og skribent af artikler om 

klassisk og ny musik. Forfatter til Hjer-

terne opad I. Mod Lyset. Rued Lang-

gaard, Musikken og Symbolismen.

Vor Frelsers Kirkes Kor består af en 

blanding af konservatoriestuderende, 

uddannede sangere og musikere og 

velsyngende amatører. Ved opførel-

ser af større og mere krævende værker 

suppleres koret med tidligere medlem-

mer, men også tilrejsende korsangere 

fra hele Danmark. Koret beskæftiger 

sig for det meste med romantisk og 

nyere musik. I 2008 opførte koret, som 

det første kor i Danmark, Rachmani-

novs Skt. Chrysostomos Liturgi op. 

31. I 2012 udgav koret en komplet ind-

spilning af Rachmaninovs Vesper op. 

37 på Paula Records. Koret har flere 

gange medvirket ved Rued Langgaard 

Festival sammen med Sønderjyllands 

Symfoniorkester. Dirigent er organist 

ved Vor Frelsers Kirke, Esbjerg, Mikkel 

Andreassen.

Leif Jone Ølberg, baryton, er fra Norge 

og har hurtigt etableret sig som en af 

de mest spændende unge skandi-

naviske operasangere i dag. Han er 

anerkendt for sit komiske talent og 

stærke tilstedeværelse på scenen 

kombineret med en smuk og solid 

stemme. Han har været fast gæst på 

Den Kongelige Opera siden sin eksa-

men på Operaakademiet i København 

og er en del af solistensemblet. Roller 

omfatter bl.a. Figaro i Il barbiere di 

Siviglia, Henrik i Maskerade, Marullo 

i Rigoletto, Schaunard i La Bohème 

og Bello i La Fanciulla del West, samt 

Onegin i Eugene Onegin med Den Jy-

ske Opera. Leif Jone er også en erfa-

ren oratoriesolist og liedsanger og en 

habil violinist.

MEDVIRKENDE

Henrik Marstal, foredragsholder,  

musiker, komponist, producer og  

forfatter. Foto: Carsten Seidel

Voyage into the Golden Screen

In the golden garden ´Bird of Peace´

Stands a silver girl, the Wild Jewel´s niece

Paints in pretty colours Childrens´ drawings on the wall

Look of doubt I cast you out begone your ragged call.

In the forest thick a trick of light

Makes an image magnet to my sight

Gown of purple velvet enchanted glazed eye

The sound of wings and sparking rings behold a crimson sky.

Rejse ind i den gyldne skærm

I den gyldne have ”Fredens Fugl”

Står en sølvpige, barn af en Vild Juvel

Maler i fine farver Børnetegninger på væggen

Blik af tvivl jeg smider dig ud, ti din krasse hvæsen.

I skovtykningen et spil af lys

Får et billede trukket for mit syn

Kappe af lilla fløjl, fortryllet øjes glas

Vingelyd og ringes glimt skuer en rødlig sky.




