
10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 
15:30 Athelas Sinfonietta Copenhagen 
17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer   
20:00 Bezuidenhout, Faust, von Rahden og Dangel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag d. 13. juli 2022, kl. 15:30. 
 

ATHELAS SINFONIETTA.  
COPENHAGEN 
 
 
 

Per NØRGAARD (f. 1932) 
I anledningen af Nørgaards 90-års fødselsdag 

 
”Den himmelske og den jordiske kærlighed” 

for sopran, blokfløjte, cembalo, guitar, violin, cello og slagtøj 
 

DEL I: Nova Genitura (1975), 19’ 
 

DEL II: Seadrift (1978), 16’ 

I. Being together 
II. Torn Apart 

 
 

Dirigent: Frederik Støvring Olsen 
Sopran: Nina Bols Lundgren  

 
tba, violin; Andrew Power, cello; Manuel Esperilla, cembalo; Mathias Reumert, slagtøj; 

Nikolaj Ronimus, blokfløjte; Mikkel Egelund Nielsen, guitar 
 

 



 

Om musikken 
Per Nørgård (f. 1932): Den himmelske og den 
jordiske kærlighed (1975/1978) 
Netop i dag, d. 13. juli, fylder den danske komponist 
Per Nørgård 90 år. Per Nørgård har været et lysende 
forbillede for generationer af musikere og 
komponister med sin usædvanligt åbne tilgang til 
musik og enestående skaberkraft, der både har taget 
os ud i uendeligheden og helt ind i det skrøbelige 
menneskelige sind.  
 
Den himmelske og den jordiske kærlighed er en fælles 
betegnelse for to af Nørgårds værker, Nova 
Genitura (1975) og Seadrift (1978). Begge værker er 
oprindelig komponeret til et barokensemble, men 
Nørgård giver mulighed for, at værkerne også kan 
spilles på moderne instrumenter eller, som her, en 
subtil blanding: Cembalo, krumhorn, blokfløjte, 
violin, cello, guitar og slagtøj foruden sopransolist. 
 
Inspirationen til Nova Genitura er Maria-begrebet, 
som har en dybde der går ud over alle trosretninger. 
Over hele jorden kendes symboler for Den Milde og 
det moderlige. Men ordet Maria forbindes også 
lydligt med det latinske ord for havet, mare, og bliver 
derved til havets stjerne, Maris stella. 
Nova Genitura består af et flor af nye Maria-melodier. 
Deres enkelhed gør det muligt at opfatte musikkens 
ofte komplicerede sammenvævning af samtidige 
melodier og tempolag. En af melodierne, en 
fritsvævende koral, er blevet en signaturmelodi for 
Nørgård, som han har genbrugt i en lang række 
senere værker. Også i Den Danske Salmebog, hvor 
den har tekst af Ole Sarvig (nr. 720, Som året går). 
Teksten i Nova Genitura er anonyme latinske 
middelaldertekster om den himmelske kærlighed i 
Maria-hymnernes verden. 
 
Teksten til værket Seadrift er hentet i Walt Whitmans 
store digt af samme navn. Her udtrykkes den jordiske 
kærlighed. Musikalsk giver det sig udtryk i et 
slægtskab med folkemusikken. Digtet beskriver den 
situation, der får barnet Walt til at føle sig udvalgt 
som digter. Han følger to fugles skæbne på 
Paumanoks øde klippestrand. Han oplever 
fugleparrets lykke ved samværet, og lider senere med 
den forladte hanfugl, der bryder ud i skærende 
klageråb. Dette motiv er koncentreret i værkets to 
satser Being Together og Torn Apart. Erindringen om 
samværet kæmper i sidste sats med sorgen og til sidst 
fortvivlelsen. 
               Mathias Hammer 

Om ensemblet 
Hvis man skal tale om nogen, der har fingeren på 
pulsen hvad ny kompositionsmusik angår, så er det 
Athelas Sinfonietta. Ensemblet, der har eksisteret 
siden starten af 1990’erne, har under Jesper 
Lützhøfts kunstneriske ledelse uropført og bestilt en 
lang række af værker og har etableret sig som et af de 
førende ensembler i Danmark indenfor ny 
kompositionsmusik. De er eksperter i at opsnappe de 
nyeste tendenser og strømninger og har samarbejdet 
med solister, dirigenter og andre ensembler fra både 
ind- og udland. Og så er Athelas i øvrigt hvert år 
’ensemble in residence’ på KLANG – Copenhagen 
Avantgarde Music Festival. 
 
Den eftertragtede sopran Nina Bols Lundgren er 
aftenens solist. Nina er uddannet fra DKDM, fik sin 
operadebut på Den Fynske Opera og har siden da 
været solist med samtlige danske større orkestre. 
Efter sin internationale debut med barokensemblet 
New Dutch Academy i Holland, var Lundgren i 
foråret 2019 på koncertturné i Kina, hvor hun sang 
et sopranparti – komponeret til hende af den 
nulevende komponist Hans-Erik Philip.  
 
Hyldestkoncerten dirigeres af Frederik Støving 
Olsen, der siden 2008 har været dirigent og 
orkesterchef for Sankt Annæ Symfoniorkester. Ved 
siden af arbejdet på Sankt Annæ har Frederik 
arbejdet med næsten alle store orkestre og ensembler 
i Danmark og med forskellige orkestre i Tyskland, 
Sverige, Tjekkiet og USA.  
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