Koncert i Hørning kirke
tirsdag d. 9. december 2014 kl. 19.30
Program:
Edward Bairstow (1874-1946): Magnificat for kor og orgel
„Min sjæl højlover Herren, og min ånd sig fryder over Gud, min Frelser;
thi han har set i nåde til sin ringe tjenerinde. Se, herefter skal alle slægter
prise mig salig, thi den mægtige har gjort store ting imod mig.
Helligt er hans navn; og hans barmhjertighed varer fra slægt til slægt over dem,
som frygter ham. Han har øvet vælde med sin arm; splittet dem, der er hovmodige
i deres hjertes tanker; han har nedstødt stormænd fra troner og løftet småfolk
op i højhed; hungrige har han mættet med gode gaver og sendt rige tomhændede bort.
Han har taget sig af Israel, sin tjener, som han loved’ vore fædre, Abraham
og hans æt til evig tid. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var
i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed! Amen.”

Fællessalme DDS nr. 111 ”Hør, hvor englesangen toner”
R. Vaughan Williams (1872-1958): Hereford Carol ”Come all you faithful Christians”
Per Skriver (1962-.): ”O little town of Bethlehem” (tekst: Phillips Brooks)
John Rutter (1945-.): Nativity Carol ”Born in a stable so bare” (tekst: J. Rutter)
Benjamin Britten (1913-1976): Tre satser fra ”Ceremony of Carols”
1. ”This little Babe” (tekst: R. Southwell)
2. ”In freezing winter night” (tekst: R. Southwell)
3. ”Deo gratias” (tekst: 15. årh.)
Fællessalme DDS nr. 78 ”Blomstre som en rosengård”
Thora Borch (1832-1923): ”Skyerne gråner, og løvet falder” (tekst: Grundtvig/arr. P. Skriver)
Niels W. Gade (1817-1890): ”Barn Jesus i en krybbe lå” (tekst: H.C. Andersen)
C.E.F. Weyse (1774-1842): ”Velkommen igen, Guds engle små” (tekst: Grundtvig)
G. F. Händel (1685-1759): ”I know that my Redeemer liveth”, sopranarie fra ”Messias”
G. F. Händel:

”Halleluja”-koret fra oratoriet ”Messias”
Medvirkende:
Arosantuskoret
Hørning kirkes Pigekor
Rita Sisàk, sopran
Jørgen Ellekilde, orgel/klaver
Per Skriver, dirigent

