Koncert – Kunsthal Aarhus – onsdag d. 21. maj 2014
Arosantuskorets 30 års jubilæumskoncert – Dirigentens 10 års jubilæumskoncert

Program:

(Oversættelse af de tyske tekster findes på bagsiden)

Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-47)

Lerchengesang, op. 48 nr. 4
Denn er hat seinen Engeln befohlen (Ps. 91, 11-12)
Jauchzet dem Herrn alle Welt (Ps. 100)

Per Skriver
(1962-.)

Den korteste nat (tekst: H.C. Andersen)
(Skrevet til Arosantuskoret, 2003)

Majsang (tekst: J. Aakjær) - Uropførelse
(Skrevet til Arosantuskoret, 2014)

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Af ”Lieder ohne Worte”, op. 19
Nr. 34 i C-dur ”Spinnerlied” og nr. 1 i E-dur

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Frühlingsahnung, op. 48 nr. 1 (tekst: J.L. Uhland)
Frühlingslied, op. 100 nr. 3

Per Skriver

Stemning (tekst: J.P. Jacobsen) (2001)
Aftenlandskab (tekst: H.C. Andersen)
(Skrevet til Arosantuskoret, 2005)

Arr. af ”Ole sad på en knold og sang” (2010)
(musik: Alf. Toft, tekst: J. Aakjær)

Carl Nielsen
(1865-1931)

Af ”5 klaverstykker”, op. 3
Humoreske – Arabeske - Mignon

Carl Nielsen

Majvise (1906, In vernalis temporis – tekst: M.Børup)
Forårssang (1926, In vernalis temporis – tekst: M. Børup)
Af 10 småsange for kor og klaver
(Arrangeret for kor af Per Skriver og Sv.-G. Asmussen)

Jeg ved en lærkerede (tekst: H. Bergstedt)
Den spillemand spiller på strenge (tekst: M. Damm)
Grøn er vårens hæk (tekst: P.M. Møller)
Jeg lægger mig så trygt til ro (tekst: Chr. Winther)
O, hvor er jeg glad i dag (tekst: M. Rosing)
Lær mig, nattens stjerne (tekst: Chr. Richardt)
Medvirkende:
Arosantuskoret
Jesper Thimsen, klaver og akkompagnement
Per Skriver, dirigent

Lerchengesang
Lærkesang
Hvor sødmefuld en klang, o lærke, har din sang. Den løfter sig, den svinger sig op i lyksalighed. Herfra du
drager mig, jeg synger med dig, vi stiger gennem skyer mod solen.

Denn er hat seinen Engeln
Gud værner den, der sætter sin lid til ham. For han byder sine engle at vogte dig på alle dine veje; de skal
bære dig på deres hænder, at du ikke skal støde din fod på nogen sten.

Jauchzet dem Herren alle Welt
Råb af fryd for Herren, al jorden,
tjener Herren med glæde, kom for hans åsyn med jubel!
Kend, at Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans,
hans folk og den hjord, han vogter.
Gå ind ad hans porte med takkesang,
med lovsange ind i hans forgårde,
tak ham og lov hans navn!
Thi god er Herren, hans miskundhed varer evindelig,
fra slægt til slægt hans trofasthed!

Frühlingsahnung
Forårsanelse
O milde søde luft, så vækker du atter forårssange for mig. Snart blomstrer violerne også, o milde søde luft.

Frühlingslied
Forårssang
1 Bjerg og dal vil jeg gennemtrave, i forårsdagenes pragt. Hvor den foryngede skabelse ler på enge og i
skove.
2 I duftenes sødme-hav, der strømmer fra alle blomsterne, vil jeg nedsænke mig selv, indtil sjælens tørst er
stillet.
3 Indtil jeg selv går under i blomsternes balsamduft, og forynget genopstår fra dig, du elskede forårsluft!

(Oversættelse af de verdslige tekster: Carsten Korthauer)

