
Koncert i Sankt Hans Kirke i Odense den 3. september 2021 kl. 19.30

Musik fra Baltikum og Norden

Rihards Dubra Ubi Caritas
Arvo Pärt Morning Star
Urmas Sisask Benedicamus
Urmas Sisask Laudate Dominum
Arvo Pärt The Deer’s Cry
Rihards Dubra Pater Noster

Uropførelse
Tore Bjørn Larsen ”O Kriste-Lighed”

(med ”7 bagatelgrænser” for orgel)
Orgel: Susanne Krog Thesbjerg

Martin Åsander (Sverige) Peace (Joh.14,27)
Atli Heimir Sveinsson (Island) Efterårsvise til Maria (Einar Ólafur Sveinsson)
Sv.S.Schultz Aftenbøn (Erik Tscherning-Møller)
Ole Kongsted Fred hviler over land og by (B.S.Ingemann)

Kære Publikum

Hvor har vi dog glædet os til denne koncert. 
For tre uger siden blev det igen tilladt at synge i kor uden to meters afstand til alle 
sider. Det var befriende.
Vi har selvfølgelig øvet, som det nu kunne lade sig gøre. Vi har sunget i mindre 
grupper i forskellige haver i Odense. Vi har sunget iklædt huer og vanter og især 
halstørklæder, og en enkelt gang med paraplyer. Vi har lært noget af dagens program 
på zoom. Det var noget af en udfordring. Man kan sagtens mødes på zoom; men 
synge sammen på nøjagtig samme tid, det kan man altså ikke. Jeg kunne se 
korsangerne, men ikke høre dem. Sangerne kunne se hinanden, men ikke høre 
hinanden. De kunne dog se mig, og høre hvad jeg sagde, og hvad jeg spillede. 
Nu kan vi både se og høre, og vi er glade. 

Det Fynske Kammerkor 
Alice Granum



Programnoter.

Rihards Dubra er født i Letland i 1964.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est: Hvor der findes barmhjertighed og kærlighed, der er Gud
Pater Noster: Fader Vor

Arvo Pärt er født i Estland i 1935
Morning Star. Teksten er baseret på en bøn. Jesus er solen, der står op, skubber mørket væk og 
skænker os det evige liv. Satsen er enkel. Pärt har med gentagelser og stilhed skabt en meditativ 
virkning
The Deer’s Cry. En bøn skrevet af St. Patrick. (Irlands nationalhelgen)
Teksten betyder: Kristus er hos mig. Kristus er alle steder.

Urmas Sisask er født i Estland i 1960
Sisask interesserer sig meget for astronomi. Han har skabt sin egen skala, som passer til planeternes 
bane. Skalaen består af fem toner.
Vi synger i dag 4. og 5. sats fra et større værk Gloria Patri (Ære være Faderen). 
Benedicamus: Lad os lovprise faderen, sønnen og Helligånden.
Laudate Dominum: Lovpris Herren, alle folkeslag.
I 4. sats, Benedicamus, er der fire toner Cis, Fis, Gis og A. I de sidste takter tilføjes tonen D.
I 5. sats. Laudate Dominum, er der fem toner – komponistens egen skala.
Tonematerialet er altså begrænset. Musikken er dog meget varieret, blandt andet i rytme og 
dynamik.

Tore Bjørn Larsen (TBL) er født i 1957. Han er uddannet organist og komponist på hhv. Det 
Fynske Musikkonservatorium og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. TBL er siden 2002 
organist og kantor ved Sct. Nicolai Kirke i Svendborg. Vi uropfører i dag:

”O Kriste-Lighed”
Vi kender salmen fra salmebogen.
Tore Bjørn Larsen har i anledning af tilbagevenden efter corona-nedlukningen skrevet en ny 
harmonisering af koralen for blandet kor.
Allerede i februar 2021, under nedlukning, komponerede Tore Bjørn Larsen
7 bagatelgrænser over ”O Kristelighed” for orgel. Dette værk er tilegnet Henning Nielsen, tidligere 
organist i Skt. Hans Kirke, og skrevet i anledning af Henning Nielsens 80 års fødselsdag.
Orglet præsenterer koralen. Koret synger de 7 vers af O Kristelighed. Mellem versene spiller orglet 
en variation over koralen. Variationerne er inspireret af en linje fra verset.
… hvad svagt vi kun skimter…
… at leve, hvor døden har mistet sin brod…
… hvor lykken er skinnende klar…
… du slår over dybet din gyngende bro…
… så tit vi kan flyve til landet bag hav…
… du rolige kilde for kræfternes elv…
… smelt du vort hjerte…
… o Kriste-Lighed…

N.F.S.Grundtvig


