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Ærede publikum!
 

The Transfiguration - forklaringen, omdannelsen, overgangen...  
- et inspirerende tema med stor spændvidde! 

Sven-Erik Bäck giver en stram fremstilling med afgrænsede faser, 
mens Toivo Kuula med et solopgangsskær kærtegner overgangen fra 
tvivl og angst til sandhed og klarhed. Det ene er en forudsætning for 

det andet. Hukommelsen for længe siden, da korsangens dyb og  
rensende kraft stod klar ved tonerne af Martins messe, er en  

milepæl for mange af os sangere og lyttere.
Det er med glæde og ydmyg stolthed at vi præsenterer vores  

program, da foråret bringer nyt liv til naturen, og den  
magiske forvandling sker for vores øjne!  

Hjertelig velkommen!



Mariager Kirke 4. maj 
Odense Domkirke 5. maj

Auringon noustessa   Toivo Kuula

Gryningen     Daniel Fjellström
 
Hear my prayer, O Lord   Sven-David Sandström
     Henry Purcell 
 
The Transfiguration    Sven Erik Bäck 

Tyst är det rum     Gabriella Gullin 

O, Oriens      Cecilia McDowall 

Messe for dobbeltkor   Frank Martin



Auringon noustessa
Toivo Kuula  (1883-1918) 

 
Se, åh min sjæl, se den stiger, 
den brændende sol 
højt over tagene og højt over 
gadernes ørken.
Se, over århundredernes løgne 
og timernes angst, daggryets 
klarhed.
Se, åh min sjæl, det forgængeli-
ges hellige skønhed.
Som et herlighedens tempel din 
jord står foran dig
Under dens høje buer lever den 
stille kraft for evigt, mesterens 
ånd.
Se, åh min sjæl, se i natten den 
strålende skønhed,
fra tvivlet stiger din ånd i ro og i 
glæde,
fra århundredes løgn og fra de 
bitreste kval stråler sandhedens 
klarhed.
Text: V.A. Koskenniemi

Gryningen  
(2018 for Lunds Vokalensemble)  
Daniel Fjellström  (1983-)
 

Jag tänder mitt ljus över hela  
Atlanten…
Okända världar, nattliga länder 
Vaknen emot mig!
Jag är den kalla gryningen.

Jag är nattens obarmhärtiga  
gudinna, i dimgrå slöjor med litet 
tidigt morgonhjälmblänk.
Lätt löpa mina vindar över haven.
Mitt starka horn hänger vid min 
sida, Jag blåser ej till uppbrott…
Väntar jag ännu? Har en gud för-
drömt sig?
Morgonen stiger röd ur oceanen.
Text: Edith Södergran 

Hear my prayer, O Lord (1986)
Sven-David Sandström  (1942-)
Henry Purcell  (1659-1695)

 
Hear my prayer, O Lord 
And let my crying come unto thee.
Text:  ur Psalm 102 



The Transfiguration (1966)
Sven Erik Bäck  (1919-1994)

 
Seks dage efter tog Jesus Peter 
og Jakob og hans bror Johannes 
med sig og førte dem op på et 
højt bjerg, hvor de var alene.  
Og han blev forvandlet for øjnene 
af dem, hans ansigt lyste som 
solen, og hans klæder blev hvide 
som lyset. 
  
Og se, Moses og Elias kom til 
syne for dem og talte med ham.  
Så udbrød Peter og sagde til 
Jesus: 
 »Herre, det er godt, at vi er her. 
Hvis du vil, bygger jeg tre hytter 
her, én til dig og én til Moses og 
én til Elias.«  

Mens han endnu talte, se, da 
overskyggede en lysende sky 
dem, og der lød en røst fra skyen: 
»Det er min elskede søn, i ham 
har jeg fundet velbehag.  
Hør ham!«  

Da disciplene hørte det, faldt de 
ned på deres ansigt og blev gre-
bet af stor frygt. Men Jesus gik 
hen og rørte ved dem og sagde: 
»Rejs jer, og frygt ikke!«  
Og da de løftede deres blik,  
kunne de kun se Jesus alene.
Text: Matteus 17: 1-8

Tyst är det rum  (1994)
Gabriella Gullin (1961-)
 

Tyst är det rum där jordens röster 
höjas. Rop når ej dit där stjärne- 
banor böjas. 
Ingen oss hör, ej något utav orden, 
Ingen oss hör, nere på jorden.
Tyst är det rum där människo- 
striden kämpas.
Öde och stum är rymden. 
I den dämpas rösterna snart  
Och når ej längre sedan. 
Tyst är det redan.
Text: Pär Lagerqvist

 

O, Oriens  (2012)
Cecilia McDowall  (1951-)
 

O, Oriens, splendor lucis aeternae, 
et sol justitieae: 
veni, et illumina sedentes in  
tenebris, et umbra mortis.
 
O, Østens daggry, det evige lysets 
klarhed og retfærdighedens sol:  
kom og oplys dem som sidder i mør-
ket og i dødens skygge.
Text: ”O antifon” i advent

 

Messe for dobbeltkor  (1926)
Frank Martin  (1890-1974)

Kyrie  •  Gloria  •  Credo
Sanctus  •  Agnus Dei



Lunds Vokalensemble 
er et fritstående kor grundlagt i 1990, og blev 1995-2013 ledet af den 

legendariske dirigent Ingemar Månsson. 
Siden 2016 er Martin Arpåker dets faste dirigent, men er midlertidigt 
erstattet af Mats Paulsson. Mats er universitetslektor i dirigering ved 

Musikhøjskolen i Malmø, fast dirigent for Helsingborgs koncerthuskor, 
og er uddannet ved Musikhøjskolen i Malmø og hos  

professor Dan-Olof Stenlund.

Korets repertoire spænder fra gregoriansk musik frem til de nye værker, 
som regelmæssigt bestilles af koret, for eksempel Daniel Fjällströms 

Gryningen (Daggryet).

Vi vil give en særlig tak til Stiftelsen Sten K. Johnsson i Lund for 
behagelig bistand til denne rejse.



www.facebook.com/Lunds-Vokalensemble
www.lundsvokalensemble.org
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