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NEMF havde så stor succes med den første Oktober-festival i 2019 i Næstveds 
middelalderby, at vi nu vil gentage successen.
I år med 6 koncerter, højmesse og artist talks på Herlufsholm med fokus 
på den bøhmiske komponist Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 – 1704).

Notits i tidsskriftet ‘Custos’ september 2020
Af Steen Frederiksen

En verden af barokmusik, du ikke kender

Der er mange barok-komponister, vi ikke kender – og hvis vi kender navnene, kender vi 

ikke musikken. 

Måske kan man finde et stykke på cd, men lyden på cd er ikke den samme, som når 
musikken er levende – når du er i samme rum som musikerne og sangerne. Komponist-
portrættet i næste nummer af Custos bliver først noget værd, når du hører Heinrich 
Bibers musik live. 

Nu får du den helt enestående chance at kunne høre et bredt udvalg af Bibers musik 
med topmusikere – når årets Næstved Early Music Festival 16-18. oktober har temaet: 
Musik af Biber og hans samtidige. Det er musik, man næsten aldrig hører, opfindsom, 
overraskende, teknisk utroligt krævende – for Biber var sin tids største violinist og 
hans bedste ven var tidens store trompetist. 

Der skal altså stjerne-musikere til at spille den – og det er der i Næstved-festivalen i 
oktober: Tinne Albrechtsen på barokviolin og Justin Bland på naturtrompet sammen 
med et udvalg af fine barokmusikere og et kor, som giver publikum et Requiem af 
Heinrich Biber – også musik, der sikkert ikke er hørt i Danmark de sidste hundrede år.



'Justin & Biber'

- en weekend med musik fra den fransk-nederlandske middelalder 
og renæssance til tidlig barok fra Bøhmen. 

Især i disse coronatider er musik og kunst meget vigtige; derfor er jeg ekstra glad for 
atter at være kunstnerisk leder for dette års oktoberfestival i den skønne by Næstved. 

To trompeter, to violiner, to violaer og continuo udgør i år festivalensemblet NEMF 
CONSORT, som består af regionale stjernemusikere indenfor den tidlige musikverden, 
og vi glæder os meget til at præsentere tre varierede programmer med musik fra den 
tidlige barok i Bøhmen. 

Bøhmisk musik er ofte både festlig og med dygtig brug af trompet og violin samt en 
meget klangfuld violarig tekstur. Dette års festival sætter derfor fokus på den bøhmi-
ske komponist Heinrich Biber og hans samtidige, såsom trompetvirtuosen Pavel Josef 
Vejvanovský samt violinisten og zinkspilleren Johann Heinrich Schmelzer.

Vi indleder festivalen med Bibers store Requiem i A-dur, der sandsynligvis blev skrevet 
til bisættelsen af hans arbejdsgiver, ærkebiskop Maximilian fra Salzburg, som døde i 
1687. Til det får ensemblets musikere selskab af seks solosangere og et vokalensemble 
under ledelse af Karsten Gyldendorf. Som optakt til requiemmet spiller vi en trompet-
sonate af Biber i g-mol – en meget usædvanlig toneart for trompet. 
 
Lørdag byder på festlige bøhmiske kompositioner med trompethighlights fra den tidli-
ge barok; koncerten inkluderer blandt andet en trompetsonate i g-mol af Vejvanovský, 
som måske har inspireret åbningskoncertens sonate af Biber.  
 
Festivalen byder også på musik helt tilbage fra den sene middelalder og op til renæs-

sancen fremført af det belgisk funderede ensemble RATAS DEL VIEJO MUNDO som 
præsenterer to programmer med musik fra de Burgundiske Nederlande.
Efter åbningskoncerten får vi det festlige program 'RIONS NOIR', som er en blanding 
af verdslig vokalmusik fra den franske middelalder og renæssance. Lørdag eftermiddag 
giver de os en buket af morsomme og frivole franske chansons af Antoine Busnois, som 
RATAS intelligent blander med komplekse polyfoniske værker fra senrenæssancen. 
 
Lørdag aften spiller violinisten Tinne Albrectsen et spændende soloprogram med 
nogle af Biber og Schmelzers virtuose violinsonater, hvor komponisterne udnytter 
violinistens evne til at spille polyfonisk med sig selv.

Til afslutningskoncerten 'Bøhmiske Baslinjer' søndag har jeg nøje udvalgt musik som 
viser variationen i en basostinat, som er den tilbagevendende basfigur i et musikstyk-

ke. Udover de nævnte CONSORT-koncerter bidrager ensemblet også til søndagens 
højmesse med musik af Biber. 

Velkommen til vores coronasikre weekendfestival, hvor vi selvfølgelig holder afstand. 
 Justin Bland, kunstnerisk leder 



 

Tidlig-musik publikummet tager til Næstved p.g.a. 
koncerternes kvalitet. Ingen andre steder i Danmark 
kan man opleve de kvalitetsmæssigt største europæ-

iske ensembler, som NEMF har hentet til landet de 
seneste år. Desuden er NEMF’s opfindsomhed mht. de 
enkelte koncertsteder og 'indpakning' en attraktion.

NEMFs festivaler og de mange enkeltstående sæson-

koncerter har bevist, at byen kan den slags, og der er 
skabt et lokalt publikum af en størrelse, der ikke er set 
andre steder i landet.  Der er et stort dansk publikum 
til barokmusik og Næstved har faktisk selv bevist at 
kunne tiltrække det på lokalt plan - resten af Danmark 
er både imponerede over og misundelige på NEMF.

Barokmusikfestivaler er der andre steder i Danmark, 
men ingen andre steder end Næstved kan byde på 
danske operaopførelser og uropførelser. Opera er 
attraktivt også for et stort publikum, som ellers ikke 
er optaget af tidlig musik.

I udlandet er der et endnu større publikum til tidlig 
musik, men at tiltrække et udenlandsk tidlig-musik 
publikum koster penge og merarbejde. Det må vente 
til der er kommet en sikkerhed for NEMF-festivalens 
langsigtede eksistens. Koblet sammen med byens 
middelalder arkitektur kan den tidlige musik give os 
besøgende oplevelser, vi ikke vidste eksisterede.

Steen Frederiksen
Cand.mag., p.t. næstformand 

i foreningen Tidlig Musik i 

Danmark, gennem mange år 

musikchef i Danmarks Radio 

og formand for Sonnings Mu-

sikfond. Foredrag og forfatter 

til bøger om musik og kunst, 

bl.a. ‘Musikken mellem barok 

og klassik’.

NEMF er kendt som den største, mest aktive og kvalitativt 

bedste festival for ”tidlig musik” i Danmark



 

FREDAG D. 16. OKTOBER 2020 
KL. 16.00 ÅBNINGSRECEPTION  
 ÅBNINGSTALE VED RICO CARLSEN, MEDLEM AF 

 NÆSTVED KOMMUNES DEMOKRATI- OG KULTURUDVALG

KL. 17.00 ÅBNINGSKONCERT: BIBER – REQUIEM
 MED NEMF CONSORT OG HERLUFS VOKALER 
 LEDET AF KARSTEN GYLDENDORF 

KL. 20.00 'RIONS NOIR' 
 MED RATAS DEL VIEJO MUNDO 

LØRDAG D. 17. OKTOBER
KL. 15.00 BØHMISKE TROMPETHIGHLIGHTS
 MED JUSTIN BLAND  
 OG NEMF CONSORT

KL. 17.00 ANTOINE BUSNOIS  
 POINT DE FUITE , CHANSONS
 MED RATAS DEL VIEJO MUNDO

KL. 20.00 BIBER & SCHMELZER SONATER
 TINNE ALBRECHTSEN  VIOLIN 

SØNDAG D. 18. OKTOBER 
KL. 10.00 BØHMISK HØJMESSE

KL. 14.00 ARTIST TALK  
 MED JUSTIN BLAND 
 & STEEN FREDERIKSEN

KL. 15.00 AFSLUTNINGSKONCERT 
 BØHMISKE BASLINJER 
 MED NEMF CONSORT

PROGRAM



  

 

Introitus
Requiem æternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Ierusalem:
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem æternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.

Kyrie
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Sequenz
Dies irae, dies illa 
Solvet saeclum in favilla, 
Teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus, 

Quando judex est venturus, 
Cuncta stricte discussurus!
Tuba mirum spargens sonum 
Per sepulcra regionum, 
Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura, 

Cum resurget creatura, 
Judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur, 
In quo totum continetur, 
Unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit, 
Quidquid latet apparebit. 
Nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus? 
Quem patronem rogaturus, 

Cum vix justus sit securus?
Rex tremendae majestatis 
qui salvandos salvas gratis 

salva me, fons pietatis
Recordare, Jesu pie, 
Quod sum causa tuae viae: 
Ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti, lassus; 
Redemisti crucem passus; 
Tantus labor non sit cassus.
Juste Judex ultionis, 
Donum fac remissionis 
Ante diem rationis.
Ingemisco tanquam reus, 
Culpa rubet vultus meus; 
Supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti, 
Et latronem exaudisti, 
Mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae, 
Sed tu, bonus, fac benigne, 
Ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
Et ab hoedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.

FREDAG D. 16. OKT.

KL. 17.00 I HERLUFSHOLM KIRKE 
 ÅBNINGSKONCERT: BIBERS REQUIEM I A-DUR
 
Heinrich Ignaz Franz Von Biber (1644 – 1704)

SONATE X FOR TROMPET, STRYGERE OG CONTINUO 
fra Sonatae tam aris quam aulis servientes

Heinrich Ignaz Franz von Biber
REQUIEM I A-DUR, C. 7     
Introitus – Kyrie – Sequenz – Offertorium – Sanctus – Agnus Dei – Communio



 

Confutatis maledictis
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis,
Gere curam mei finis.
Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine:
Dona eis requiem. Amen.

Offertorium
Domine Iesu Christe, Rex gloriæ,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de pœnis inferni et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,

ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael
repræsentet eas in lucem sanctam:
Quam olim Abrahæ promisisti, et semini eius.
Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahæ promisisti, et semini eius.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona 
eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona 
eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona 
eis requiem sempiternam.

Communio
Lux æterna luceat eis, Domine:
Cum Sanctis tuis in æternum:
quia pius es.
Requiem æternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Cum Sanctis tuis in æternum:
quia pius es.

ANNA MARIA WIERØD  SOPRAN 1 – MICHAELA RIENER  SOPRAN 2
SOETKIN BAPTIST  ALT
ADAM RIIS  TENOR
RICHARD LÅÅS  BAS 1 – TOMÀS MAXÉ  BAS 2

JUSTIN BLAND  TROMPET 1 – KRISTINA HUSUM  TROMPET 2
TINNE ALBRECTSEN  VIOLIN 1 – ARSEMA ASGHODOM  VIOLIN 2
MIKKEL SCHREIBER  VIOLA 1 – GEORGINA MCKAY LODGE  VIOLA 2
HANNA THIEL  GAMBE – SØREN GLEERUP HANSEN  ORGEL
HERLUFS VOKALER
KARSTEN GYLDENDORF  KORINDSTUDERING OG DIREKTION



  

 

 

Hellas mon cueur n ́est pas a moy (anonyme)

Hellas mon cueur n ́est pas a moy
Il est a vous, ma douce amye
mais d ́une chose je vous prye :
c ́est vostre amour, gardez le moy
Bien heureux seroye sur ma foy
Se vous tenoys en ma chambrette
Dessus mon lict ou ma couchette
Plus heureux seroys que le roy
Je vous supply, pardonnez moy
Et ne mectez en oubliette
Celuy qui la chanson a faicte
A l ́ombre d ́un couppeau de moy

Or ouez les introites de taverne (Guiard)

Or oiez les introites de taverne
Jehan Gallet dormes vous parmy vostre corps
Sus debout, sus debout allons boire
Au petit cerf, au petit cerf, Jehan Gallet
Jehan Gallet venez vous en forte rage (bis)
Jehan Gallet allons hucher les compaignons
Marchez gay saint Leger ou chemin (bis)
Buquet, Benoist, Guiard, 
maistre Jacques Severin
Gobelin, Pierre Mercher, 
maistre Jacques le tigneulx
Saultez maupiteur, venez y donc
Ou ou ou irons boire du bon vin

Chez Jehan Baston, Jehan Baston
Toc toc tac toc tac tac
Nous voulons boire d'autant largement 

bonjour l'hoste
Bonjour l'hostesse, varlet, chambrière
Donnez moy de l'eau pour mes mains nettoyer
Laver les dens, laver les dens, 
rainsons les dens de vin blanc a desjuner
Du vin blanc d'Anjou ou de Boyeux de collège
Dominus Amen, a desjuner la belle andouille, 
les poys piles à l'eschinée
Il est par saint Jehan bon le jambon
Charlotte m'amye, apetit nouveau

Pastes à la sauce chaude
Du vin de beaulne mon ami ou de Passi
C'est assez mangé de bouilIy, c'est assez 
mangé de bouilly

Dit le bourguignon (anonyme)

Dictes moy toutes voz pensées 
(Loyset Compère)

Dictes moy toutes voz pensées
Car j’ay désir de les savoir
Otrois moy ce bien avoir
Affin qu’elles soient excusées

Doulce mémoire en plaisir consommée 
(Pierre Sandrin)

Esclave puist yl devenir (Gilles Binchois)

J ́ay mis mon cuer et ma pensée 
(Guillaume Dufay)

J ́ay mis mon cuer et ma pensée
Sachies de vray certaynement
A vous servir dame honnouree
Belle bonne au vis cler et gent
Et vous jure par mon serment
Tant que mon corps aura duree :
En chascun lieu diray vrayment
Que vous estes la mieus paree

Ai vis lo lop (anonyme)

Ai vist lo lop, lo rainard, la lèbre
Ai vist lo lop, lo rainard dançar
Totei tres fasián lo torn de l'aubre
Ai vist lo lop, lo rainard, la lèbre
Totei tres fasián lo torn de l'aubre
Fasián lo torn dau boisson folhat
Aquí trimam tota l'annada
Per se ganhar quauquei sòus
Rèn que dins una mesada
Ai vist lo lop, lo rainal, la lèbre
Nos i fotèm tot pel cuol
Ai vist lo lèbre, lo rainal, lo lop

FREDAG D. 16. OKT.

KL. 20.00 I HERLUFSHOLM KIRKE 
 'RIONS NOIR' Chanson et polyphonie profane pré-baroque
 MED RATAS DEL VIEJO MUNDO 

MICHAELA RIENER  SOPRAN – SOETKIN BAPTIST  ALT – TOMÀS MAXÉ  BAS                     
SALOMÉ GASSELIN  VIOLIN – FLORIS DE RYCKER  LUT OG CITHREN



 

 
PAUSE

Douce dame jolie (Guillaume de Machaut)

Douce dame jolie
Pour dieu ne pensés mie
Que nulle ait signorie
Seur moy fors vous seulement
Qu'adès sans tricherie
Chierie

Vous ay et humblement
Tous les jours de ma vie
Servie

Sans villain pensement
Helas! et je mendie
D'esperance et d'aïe
Dont ma joie est fenie
Se pité ne vous en prent
Mais vo douce maistrie
Maistrie

Mon cuer si durement
Qu'elle le contralie
Et lie
En amour tellement
Qu'il n'a de riens envie
Fors d'estre en vo baillie
Et se ne li ottrie
Vos cuers nul aligement
Et quant ma maladie
Garie
Ne sera nullement
Sans vous, douce anemie
Qui lie
Estes de mon tourment

A jointes mains deprie
Vo cuer, puis qu'il m'oublie
Que temprement m'ocie
Car trop langui longuement

Triste plaisir et douloureuse joye 
(Gilles Binchois)

Triste plaisir et douloureuse joye
Aspre doulceur, desconfort ennuieux
Ris en plorant, souvenir oublieux
M'acompaignent, combien que seul je soye
Embuchié sont, affin qu'on ne les voye
Dedans mon cueur, en l'ombre de mes yeux
Triste plaisir et amoureuse joye
C'est mon trésor, ma part et ma monoyé
De quoy Dangier est sur moy envieux
Bien le sera s'il me voit avoir mieulx
Quant il a deuil de ce qu'Amour m'envoye
Triste plaisir et douloureuse joye

Almande  (Adrian Le Roy)

Réveillez moi mon bel ami (Garnier) 
Réveillez moi mon bel ami
Au joli son de votre aubade
L ́huis entr ́ouvert est à demi
Réveillez moi mon bel ami
L ́huis entr ́ouvert est à demi
Réveillez moi mon bel ami
Chantez, dansez, entrez ici
Nous aurons une vraie gambade

la pirouette et la ruade
Réveillez moi mon bel ami
Au joli son de votre aubade

Hymne triomphale sur la mort de 

Marguérite de Navarre (Claude Goudimel)

Qui renforcera ma voix
Et qui fera que je vole
Jusqu’au ciel à cette fois
Sur l’aile de ma parole ?
Or mieux que devant il faut
Avoir l’estomac plus chaud
De l’ardeur qui ja m’enflamme
Le coeur d’une plus grand flamme
Ores il faut que le frein
Qui ja par le ciel guide
Peu serviteur de la bride
Fende l’air d’un plus grand train

Je suys tousjours a vo commandement 
(anonyme)

Je suys tousjours a vo commandement
Et je le doy
Pour ce fai[re] le vueil
Ma riche amour
Ma douce et mon seul vueil
Faittez de moy a vo tresbien talent

La plus belle et doulce figure 

(Nicolas Grenon)

Toutes les nuits tu m´es présente
(Clément Janequin)

Toutes les nuits tu m'es présente
Par songe doux et gracieux
Mais tous les jours tu m'es absente
Qui m'es regretz fort ennuyeux
Puis donc que la nuit me vaut mieux
Et que je n'ai bien que par songe
Dormez de jour, Ô pauvres yeux !
Afin que sans cesse je songe



 

LØRDAG D. 17. OKT. 

KL. 15.00 I HERLUFSHOLM KIRKE
 BØHMISKE TROMPETHIGHLIGHTS
 
Heinrich Ignaz Franz von Biber 
SONATE IV fra Sonatae tam aris quam aulis servientes

Heinrich Ignaz Franz von Biber
SONATE VIII fra Sonatae tam aris quam aulis servientes

Pavel Josef Vejvanovský (c. 1633 el. c. 1639 – 1693)

SONATE À 4 I G-MOL
Romanus Weichlein (1652 – 1706)

SONATE NR. 7 fra Encænia musices, op. 1

Johann Heinrich Schmelzer (c. 1620 – 1680)
SONATA À 3
Johann Heinrich Schmelzer
HARMONIA À 5
Heinrich Ignaz Franz von Biber
SONATA À 6

JUSTIN BLAND  TROMPET OG KUNSTNERISK LEDER
TINNE ALBRECTSEN  VIOLIN 1 – ARSEMA ASGHODOM  VIOLIN 2
MIKKEL SCHREIBER  VIOLA 1 – GEORGINA MCKAY LODGE  VIOLA 2
HANNA THIEL  GAMBE – SØREN GLEERUP HANSEN  ORGEL



Heinrich Ignaz Franz von Biber

Af Steen Frederiksen

Sidst i 1960’erne var jeg til koncert i Holmens Kirke i København, og ét af stykkerne 
glemmer jeg aldrig. Midt i den pæne, traditionelle barokkoncert kom der pludselig et 
stykke musik, der – med nutidens sprog – var helt vildt og utilregneligt, hvor tonearter 
blev kastet rundt mellem hinanden og musikerne slog på strengene med buernes træ. 
Komponisten, som jeg aldrig havde hørt om før, hed Biber og musikken hed 'Kamp' – på 
italiensk Battalia.

Battalia er Bibers musikalske beskrivelse fra 1673 af et slag i en krig for ti instrumen-

ter i 8 satser, bl.a. 'Die liederliche Gesellschaft von allerley Humor', 'Krigsguden Mars', 
'Slaget' og 'De sårede musketerers klagesang'. Programmusik med flere tonearter på 
samme tid og flittig brug af violinbuernes træ.
Dengang i 1960’erne var Biber stadig en blandt mange glemte barokkomponister. Men 
nu er det anderledes, i dag er han ikke længere glemt - Heinrich Ignaz Franz von Biber 
født den 12. august 1644 i Straz pod Ralskem (Wartenberg) nær Reichenberg – dengang 
Østrig-Ungarn, i dag byen Liberec i det nordvestlige hjørne af Tjekkiet. Biber hed end-

nu ikke von, men han udviklede sig til en fremragende bøhmisk violinist og komponist, 
Han skrev musik i alle genrer, men det er især violinsonater, han huskes for – musik, 
som spilledes den dag i dag.

Ungdommen
Biber fik musikundervisning af organist Wiegand Knöffel i sin fødeby og på jesuitter-
gymnasiet i Troppau (i dag: Opava nordvest for Ostrava). Der mødte han den 10 år 
yngre komponist Pavel Josef Vejvanovsky, en barokkomponist, som spiller en stor rolle 
i Tjekkiet, men ikke er særlig kendt udenfor landet.
 Habsburgerne havde sat fyrste-biskoppen i Olomouc til at genopbygge Mo-

ravien efter 30-års krigen, som sluttede fire år efter Bibers fødsel, og i byen Kromeřiž 
byggede biskoppen sig selv et slot i renæssancestil med en stor park – og han ansatte 
en stor gruppe europæiske musikere, som skulle spille ved hoffet og i kirken. Violinvir-
tuosen Bibers første job som musiker var i Graz og i 1668 blev han medlem af orkeste-

ret i Kromeřiž, hvor hans gamle ven trompetvirtuosen Vejvanovsky (han kunne spille 
lange kromatiske tonerækker på naturtrompet) var blevet kapelmester. 
Da Nikolaus Harnoncourt og hans kone i 1950’erne rejste rundt på jagt efter gammel 
musik, kom de til Kromeřiž. De vidste, at her havde et af Europas bedste orkestre 
spillet og tænkte, at her var måske også noder fra den tid. Byens lærer førte dem op 
i slottets tårn – til et hvælvet tårnværelse, hvor der var massevis af noder på reoler-
ne, opstillet efter opførelsesdato. Altså: 21. september 1661 Heinrich Schmelzer etc., 
derefter i oktober et værk af kejser Leopold den 1., og under oktober 1670 fandt de 
utrolige værker af H.I.F. Biber (Pauernkirchfahrt og Battalia og mange andre. I flere 
dage hentede og afleverede Nicolaus og Alice Harnoncourt nøglerne og begyndte af 
skrive nodemanuskripterne af.

I 1600-årene blev en musikalsk kunstner ansat som kammertjener, og Biber var po-

pulær blandt hoffolkene i Kromeřiž. I 1670 sendte ærkebiskoppen ham til den lille by 
Absam ved Innsbruck for at købe nye instrumenter til orkesteret hos Østrig-Ungarns 



berømteste instrumentmager Jacob Stainer, som havde lært sit håndværk hos Nicolò 
Amati i Cremona. Men i stedet for at købe instrumenter, tog Biber ansættelse hos 
ærkebiskoppen af Salzburg! Bibers foresatte i Kromeřiž var rasende og fornærmet, 
men gjorde ikke mere ved sagen pga. sit venskab med ærkebiskoppen i Salzburg. Først 
seks år senere underskrev han afskedigelsen af Biber, som i mellemtiden regelmæssigt 
havde sendt nykomponerede værker til Kromeřiž for at dulme ærkebiskoppens vrede 
og skaffe sig velvilje.

Karriere og kirkemusik
Bibers karriere blomstrede i Salzburg. Ærkebiskoppen holdt især af musik for stryge-

instrumenter, så både den sociale anseelse og startlønnen på 10 floriner om ugen steg 
hurtigt. To år efter ansættelsen var hans økonomi god nok til at han kunne gifte sig 
med Maria Weiss, datter af en købmand i Salzburg. 
I 1676-84 tilegnede han fire trykte samlinger instrumentalmusik til hertugen, og i 1677 
spillede han flere af sonaterne på slottet i Laxenburg syd for Wien for kejser Leopold I. 
Kejseren takkede Biber med en guldkæde og to år senere blev han udnævnt til vice-

kapelmester. Da han i 1681 igen spillede for kejseren, ansøgte Biber om at blive adlet. 
Det blev han ikke umiddelbart, men måden at avancere på i de kejserligt-kirkelige 
kredse var at komponere kirkelig vokalmusik i mammut-format, og det gjorde Biber 
ved ærkebiskop-dømmets 1100 års jubilæum i 1682. Han var en erfaren og glimrende 
kirkekomponist og nu skrev han en stor Salzburg-messe og en 53-stemmig salme Plau-
dite tympana, som udnyttede Salzburg-katedralens arkitektur med pulpiturer adskilt 
af søjler. Så efter at domkirkens kapelmester døde to år senere, fik Biber den stilling og 
blev samtidig udpeget til rektor for korskolen. Da han derefter i 1690 endnu en gang 
ansøgte kejseren om at avancere til adelsklassen, lykkedes det ham at blive slået til 
ridder med titlen Ridder Biber af Bibern. 

 Biber skrev en del skoleteater-stykker – operaer med talt dialog – én med 
karakter af en rigtig opera. Hans kirkemusik (han havde 75-80 glimrende sangere og 
instrumentalister) omfatter både 8 store messer og 2 requier med orkesterledsagelse, 
flere a capella værker, en 32-stemmig Vesperae og en Missa quadragesimalis (med eller 
uden generalbas). Hans løn var steget til 60 floriner om måneden plus fri kost og logi – 
bl.a. gratis vin, brød og brænde.

Instrumentalmusikken
Bibers første store samling sonater blev ikke udgivet i hans egen levetid. Den er fra 
omkring 1676 og kaldes enten 'Mysterie-sonaterne' eller 'Rosenkrans-sonaterne': 15 
sonater for violin og continuo og til slut en lang passacaglia for soloviolin. I den kopi 
af værket, der eksisterer, er hver sats ledsaget af en lille blæktegning af det mysterium, 
musikken beskriver, og før passacagliaen er der en tegning af en skytsengel med et 
barn. Første og sidste stykke er stemt normalt, de øvrige sonater har hver sin stemning 
(scordatura):

I sin bog om barokmusikken skriver Manfred F. Bukofzer: Det er symptomatisk at 
violinen opretholdt en relativt vigtig stilling i den polyfone ensemble-canzona – ved siden 
af blæseinstrumenterne, som de tyske komponister især holdt af. I solo- og triosonaterne 
var violinen det førende instrument. Tidens førende virtuoser Johann Schmelzer (Wien), 



Heinrich Biber (Salzburg), Johann Jakob Walther m.fl. fuldkommengjorde instrumentets 
tekniske muligheder, ikke kun hvad angik omfang, de høje positioner og måden at bruge 
buen på, men især mht. dobbeltgreb [samtidigt spil på flere strenge], et sidestykke til den 
vokale polyfoni. For at muliggøre polyfont spil arbejdede de utrætteligt med at afprøve alle 
scordatura’ens muligheder. Denne 'forkerte stemning' gav større muligheder for at bruge de 
løse strenge samtidig. 

Mysteriesonaterne er blevet populære inden for det sidste tiår. Den 15. Sonate er 
berømt for dens tema, som næsten fuldstændig svarer til temaet i Paganinis caprice nr. 
24; Paganini har lånt af Biber, lige som Liszt, Brahms og Rahkmaninov blev inspireret 
af Paganinis caprice.
I 1681 komponerede Biber en samling på 8 sonater for solo violin med basso continuo 
– musik, som blander indflydelser fra forskellige landes musik: Fra Frankrig henter han 
dansesatsernes meget udsmykkede doubles, fra Italien de mange arier med variationer 
og hyppige ostinati og fra England og Tyskland variationernes faste skemaer. Årene ef-
ter solosonaterne kommer samlingen Fidicinium sacro profanum med 12 sonater, nogle 
for strygere, andre inkluderer en eller to trompeter (beregnet på vennen, trompetvirtu-

osen Vejvanovsky). Forskellige andre manuskripter rummer fantasier, balletti, sonater 
og krigsmusikken Battalia. Den alsidige Biber skrev ovenikøbet en sonate til indvielsen 
af provst Polykarp i Salzburg for ikke mindre end otte (!) trompeter med pauke, violin, 
basso continuo og violone.
Bibers sidst trykte musik er fra 1696: Samlingen 'Artificioso-ariosa' som rummer 7 par-
titer for to instrumenter med basso continuo – 5 for to violiner,1 for to viola d’amore 
og 1 for violin og bratsch. I seks af partiterne bruges der scordatura-stemning.

Familie og eftermæle
Af Bibers og hans hustru Marias 11 børn levede kun fire efter barndommen: Anton, 
Carl, Maria Cäcilia og Anna Magdalena. De var alle musikalske, drengene blev violini-
ster ved ærkebiskoppens hof og begge pigerne gik i kloster. Carl blev vicekapelmester 
og i 1743 kapelmester, samme år som Mozarts far kom ind i orkesteret. Anna Magdale-

na endte som priorinde i Salzburgs Nonnberg kloster. 
I sin musikhistorie fra 1787 skrev den engelske musikturist og -forfatter Charles Bur-
ney at Af alle violinister i det sidste århundrede synes Biber at have været den bedste, og 
alle hans soloer er de vanskeligste og mest fantasifulde af nogen musik, jeg har set fra sam-
me periode. Burney havde set Bibers sonater fra 1681, som spilleteknisk overgår f.eks. 
Corelli og viser, at Biber hverken havde problemer med de mange dobbeltgreb eller at 
nå op til og tilbage fra fingrenes 6 og 7. position på violinen.
Den store violinvirtuos var ikke så berømt, at han tog på turné i Europa, men han har 
været i Bayern nogle gange.
Heinrich Ignaz Franz von Biber var knap 60 år gammel, da han døde den 3. maj 1704 
i Salzburg. Han blev begravet på St. Peter kirkegården i Salzburg, men man ved ikke 
hvor, så der er opsat en mindeplade uden angivelse af stedet for graven. 

Kilder 
Elias Dann revideret af Jiří Sehnal i Grove’s Dictionnary of Music
Manfred F. Bukofzer: Music in  the Baroque Era, London 1947.



 

 

 

 

Amour nous traicte - Je m'en vois

Amours nous triacte´honnestement
Ajosne nymphe´et de bonnaire
En bruit vers soy nottoirement
Amours nous triacte´honnestement
Je m´en vois au vert bois
Ouir chanter l´oisillon
Mes dissans vont dissant

Que j´y vois pour Marion
Et desja tout bas vrayment
sans nombre´offrant joyeulx sallaire
Amours nous triacte´honnestement
Ajosne nymphe´et de bonnaire
Or y vont pastoreaux et pastorelles
Et y font ung touret et puss´en vont.
Je m´en vois au vert bois
Ouir chanter l´oisillon
Mes dissans vont dissant

Que j´y vois pour Marion

Ja que lui ne s´i actende

Ja que lui ne s'i actende
car tous autres sont cassez
et je l'aime plus qu'assez
affin que chascun l'entende
Aussi il a tel renom
de porter a sa plaisance
deux des lectres de mon nom
l'une perse et l'autre blanche
Plus que jamais de sa bende
me tendray et de si pres
qu'il voirra bien par expres

que son fait tousjours amende
Ja que lui ne s'i actende
car tous autres sont cassez
et je l'aime plus qu'assez
affin que chascun l'entende

Vous marchez du bout du pie
Vous marchez du bout du pie, Marionecte
vous marchez du bout du pie, Marion
Vostre beaute tres mignonnecte
m’a este trop cher vendue
j’amasse mieulx l’avoir onc veue
neantmoins, vous marchez, qu’elle soit fricque-

cte
Vostre beaute tres mignonnecte
m’a este trop cher vendue
je amasse mieulx l’avoir rendue
Vous marchez du bout du pie, Marion

Terribile fortuna - M’a vostre cueur mis en oubli

Anima mea liquefacta est

Anima mea liquefacta est, ut dilectus locutus est
Quaesivi et non inveni illum; vocavi et non 
respondit mihi

Invenerunt me custodes civitatis, percusserunt 
me et vulneraverunt me
Tulerunt pallium meum custodes murorum
Filiae Hierusalem, nuntiate dilecto quia amore 
langueo

LØRDAG D. 17. OKT.

KL. 17.00 I FESTSALEN –  'HEN UNDER AFTENKONCERT'
 Antoine Busnois (c. 1430-1492:) – POINT DE FUITE
 Vanishing points in Antoine Busnois´ poetry and polyphony

 MED RATAS DEL VIEJO MUNDO
  Antoine Busnois, mest kendt for sine verdslige sange,  

  var den ledende skikkelsei den sene burgundiske skole.

RATAS DEL VIEJO MUNDO 
MICHAELA RIENER  SOPRAN
SOETKIN BAPTIST  ALT
TOMÀS MAXÉ  BAS
SALOMÉ GASSELIN  VIOLIN  
FLORIS DE RYCKER  LUT OG CITHREN



 

 

Rondeau

Je ne puis vivre ainsy
Je ne puis vivre ainsy toujours
Au main que j’aye en mes dolours
Quelque confort
Une seule heure ou mains ou fort
Et tou les jours
Leaument serviray amours
Jusqu’a la mort
Noble femme de nom et d’armes
Escript vous ay ce dittier cy ce dittier cy
Des ieux plourant a chauldes larmes
Affin qu’ayes de moy merchy, ce moy merchy
Quant a moi, je me meurs boncours
Velant les nuits faisant cent tours
En criant fort
“Vengence en a Dieu, car a grant tort
Je noye en plours”
Lors qu’au besoin me fault secours
Et Pitie dort
Je ne puis vivre ainsy toujours
Au main que j’aye en mes dolours
Quelque confort
Une seule heure ou mains ou fort
Et tou les jours
Leaument serviray amours
Jusqu’a la mort

Corps digne - Dieu quel mariage

Je ne vis oncques la paraille
Je ne vis oncques la paraille
de vous, ma gracieuse dame
car vo beaulté est, sur mon ame
sur toutes aultres non paraille
En vous voiant je me merveille et dy:
¨Qu´est cecy Nostre Dame ?¨
Je ne vis oncques la paraille
de vous, ma gracieuse dame
Vostre tresgrant doulceur reveille
mon esperit et mon oeil entame
mon cueur donc puis dire sans blasme
puis qu´a vous servir s´aparaille
Je ne vis oncques la paraille
de vous, ma gracieuse dame
car vo beaulté est, sur mon ame
sur toutes aultres non paraille

On a grant mal - On est bien malade

[O]n a grant mal par trop amer
Je my levay ung matinot
m’en entray en ung jardinot
mais dieu scet s’il me fut amer
Car mon cueur se cuida pasmer
quant point n’y vit son amyot
On a grant mal par trop amer
Male Bouche m’en veult blamer
lors que ung rousignol joliot
me dit franc en son jargonnot
que mon los n’en peut entamer
On a grant mal par trop amer



 

 

 

Johann Heinrich Schmelzer
Anerkendt østrigsk violinist og komponist i sin samtid, efter sigende berømt og 
beundret i hele Europa. Han var en forløber for Biber, der var elev af ham. Schmel-
zer var en toneangivende komponist ved Habsburgerriget, og han komponerede en 
betydelig mængde af både kammermusik og dansesuiter, der blev opført ved hoffet. 
Han nød stor gunst hos Kejser Leopold 1., der udnævnte ham til 'Kapellmeister' i 
1679. Desværre nåede han kun at nyde dette privilegie kortvarigt, da han kun få 
måneder efter udnævnelsen døde af pest. Hans samling 'Sonatae unarum fidium' var 

den første vigtige samling af sonater for violin og continuo udgivet i de tysktalende 
lande.

Ignazio Albertini
Italiensk komponist og musiker. Albertini virkede som kammermusiker i Wien 
under Kejserinde Eleonora . Han har kendt Schmelzer , og hans navn nævnes i en 
brevveksling mellem Schmelzer og prinsebiskop Karl Liechtenstein-Kastelkorn af 
Olomouc. Der findes kun sparsom information om ham. Det mest kendte værk af 
ham er en samling af violinsonater, som først blev udgivet efter hans død.

LØRDAG D. 17. OKT.

KL. 20.00 I HERLUFSHOLM KIRKE
 BIBER & SCHMELZER SONATER
 TINNE ALBRECHTSEN  VIOLIN
 HANNA THIEL  GAMBE
 SØREN GLEERUP HANSEN  KAMMERORGEL

Heinrich Ignaz Franz Biber 
ROSENKRANSSONATE NR. 1, “BEBUDELSEN”

Johann Heinrich Schmelzer (1623 – 1680)  
SONATA TERTIA fra Sonatae unarum fidium 

Johann Heinrich Schmelzer
SONATA QUINTA fra Sonatae unarum fidium

Ignazio Albertini (1644-1685) 
SONATE NR. 3 
Johann Heinrich Schmelzer 
CIACCONA



  

SØNDAG D. 18. OKT.

KL. 10.00 I HERLUFSHOLM KIRKE
 BØHMISK HØJMESSE
  NEMF CONSORT OG HERLUFS VOKALER  
  KARSTEN GYLDENDORF  ORGEL

PRÆLUDIUM: Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 – 1704)

 SONATE IV fra Sonatae tam aris quam aulis servientes

MOTET: Jan Dismas Zelenka (1679 – 1745)

 Haec dies, quam fecit Dominus:

 exsultatemus, et laetemur in ea

 Alleluja

 Dette er den dag, som Herren har skabt:

 lad os være glade og glæde os deri.

 Alleluja

POSTLUDIUM: Joseph Seeger (Prag 1716-1782) 
 TOCCATA OG FUGA I D-MOL, orgel

KL. 14.00 I FESTSALEN 
 ARTIST TALK MED JUSTIN BLAND & STEEN FREDERIKSEN



 

SØNDAG D. 18. OKT.

KL. 15.00 I HERLUFSHOLM KIRKE – AFSLUTNINGSKONCERT 
 BØHMISKE BASLINJER 
 
Romanus Weichlein (1652 – 1706): SONATE NR. 1 fra Encænia musices, op. 1

Romanus Weichlein: SONATE NR. 3 fra Encænia musices, op. 1

Godfrey Finger (c. 1660 – 1730): SONATE I C-DUR 

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 – 1704): VIOLINSONATE NR. 1 I A-DUR

Heinrich Ignaz Franz von Biber: SONATE VII 
fra Sonatae tam aris quam aulis servientes

Heinrich Ignaz Franz von Biber: MYSTERY (ROSARY) SONATA NR. 16 

Passacaglia “The Guardian Angel”

Philipp Jakob Rittler (c. 1637 – 1690): CIACCONA 

JUSTIN BLAND  TROMPET 1 – KRISTINA HUSUM  TROMPET 2
TINNE ALBRECTSEN  VIOLIN 1 – ARSEMA ASGHODOM  VIOLIN 2
MIKKEL SCHREIBER  VIOLA 1 – GEORGINA MCKAY LODGE VIOLA 2
HANNA THIEL  GAMBE – SØREN GLEERUP HANSEN  ORGEL
JUSTIN BLAND  KUNSTNERISK LEDER



 

Middelalderens diskantus fører over i renæssancens kontrapunktik, hvor det musikal-
ske tyngdepunkt flyttes fra Italien og Frankrig til de flanderske Nederlande. Vi kommer 
her ind i en virkelig kunstperiode, den franco-belgiske periode, der efterhånden ud-

vikler sig og slutter som en hel blomstringstid for polyfon musik. Renæssancemusik er 
europæisk klassisk musik skrevet mellem ca. 1400 og 1600. Musikhistorisk falder den 
ikke nøjagtigt sammen med perioderne i andre dele af kulturhistorien. Den opstod ikke 
som de andre renæssancekunstarter i Italien, men i Nordeuropa – i det nordlige Frank-

rig, Nederlandene og Belgien, der dengang var samlet i de ’burgundiske Nederlande’.

Opfindelsen af bogtrykkerkunsten var en medvirkende årsag til, at renæssancens 
musik udviklede sig til den første helt igennem internationale musikstil i Europa siden 
spredningen af den gregorianske sang flere hundrede år tidligere. 

I midten og slutningen af 1400-tallet spredtes renæssancemusikken til resten af Euro-

pa, da musikere og komponister fra Burgund rejste rundt i Europa, primært til Italien. 
Her fik de ansættelse hos paven eller rige fyrster og magtfulde familier som Medici-fa-

milien i Firenze.  

De Burgundiske Nederlande var i 1400-tallet et af de mest magtfulde og stabile steder 
i et Vesteuropa, som var præget af Hundredårskrigen. Her samledes tidens bedste og 
mest kreative musikere og komponister og dannede den Burgundiske skole med Guil-
laume Dufay som den første store renæssancekomponist. Musikken var overvejende 
af kirkelig art med messer, motetter og hymner, dog kommer mere og mere verdslige 
former med madrigaler og chansons også under komponisternes behandling henimod 
periodens slutning.

Sindrig kunstfærdighed og udspekuleret kunstleri går her hånd i hånd — de "neder-
landske kunster" er både berømte og berygtede — dog viser der sig i tidens løb en 
stadig stræben efter større simpelhed og klarhed. Gilles Binchois og Antoine Busnois 
blev tidens betydningsfulde komponister og deres stil var en reaktion mod den over-
drevent komplekse og "manierede" stil, der kendetegnede musikstilen ‘ars subtilior’ fra 
sidst i 1300-tallet. Nu blev stilen mere klar og flydende og en populær genre var særligt 
flerstemmige (polyfone) sange om kærlighed. 
Den næste generation renæssancekomponister som bl.a. Johannes Ockeghem og Jacob 
Obrecht udviklede en mere kompleks kontrapunktisk stil med varieret tekstur og brug 
af kanon, hvor de forskellige stemmer har selvstændige melodiske forløb. De kompo-

nerede både kirkemusik som messer og motetter samt verdslig vokalmusik. 

I begyndelsen af 1600-tallet afløses den polyfone stil af barokkens homofone, og nye 
kunstformer som opera og oratorium, opstår, og instrumentalmusikken udvikler sig 
som selvstændig kunst. Barokkens musikstil kendetegnes ved at være streng hvad 
angår takt, tempo og rytme og der gøres desuden ofte brug af musikalsk ornamentik og 
generalbas.

MUSIKKEN FRA MIDDELALDER
OVER RENÆSSANCE TIL BAROK



RATAS DEL VIEJO MUNDO
'Rotterne fra den gamle verden' er et lille ensemble som består af unikke stemmer og 
instrumenter fra hele Europa. Det ledes af den belgiske lutenist Floris De Rycker, der har 
specialiseret sig i at lave instrumentale arrangementer af renæssancens folkelige vokal-
musik og ensemblet har høstet stor anerkendelse for at blande renæssancens komplekse 
polyfoniske musik med periodens frivole ‘chansons’. Det giver en særlig stemning når 
ensemblet blander disse arrangementer med originale kompositioner af markante poly-

foniske komponister som Ockeghem, Machaut, Goudimel, Richafort og Binchois.
Grænsen mellem middelaldermusik og renæssancemusik er svær at trække, men langt 
hovedparten af den bevarede musik fra perioden er vokalmusik. Først i barokken fik 
instrumentalmusikken en tilsvarende status som følge af hoffernes større indflydelse i 
forhold til kirken. Indtil det 16. århundrede bestod det meste af   alt lut-repertoire derfor 
af tilpassede vokalstykker.  

RATAS bryder grænserne mellem den nedskrevne musik og den folkelige tradition og 
tilføjer dette repertoire en sjældent hørt livlighed. Ensemblet skaber en særlig stemning 
ved at krydse den instrumentale musik, chansons med de massive polyfoniske komposi-
tioner i den samme koncert.

Justin Bland har i kraft af sit "blændende virtuose trompetspil" (Grunion Gazette) en 
succesfuld karriere med sig i bagagen fra USA. I Nordamerika har han spillet med bl.a. 
American Bach Soloists, Apollo’s Fire, Washington Bach Consort, Tempesta di Mare, 
Musica Angelica, Scaramella, Bach Collegium San Diego, Lyra Baroque Orchestra og Four 
Nations Ensemble. Nu bosiddende i Danmark formår han både som solist og ensemble-

musiker at kombinere sine fortløbende amerikanske og canadiske engagementer med 
nye opgaver for toneangivende barokensembler såvel i Danmark som i resten af Skan-

dinavien og Europa. I Europa har han spillet med Les Arts Florissants, Camerata Øre-

sund, Copenhagen Soloists, Barokksolistene, Arte dei Suonatori, Höör Barock, Göteborg 
Baroque, ensemble Paulus Barokk, Göttinger Barockorchester, Orkester Nord (tidligere 
Trondheim Barokk), TSO Tidlig (Trondheim Symfoniorkesters barokorkester), Concerto 
Bremen, Wrocław Baroque Ensemble og mange flere. 

Justin har specialiseret sig i at spille nogle af de højeste og sværeste trompetstykker på 
historiske instrumenter. Han har for eksempel spillet J. S. Bachs berømte 2. Branden-

burgkoncert flere gange med forskellige barokensembler i Canada, USA, Colombia og 
Danmark. Blandt de bemærkelsesværdige soloforestillinger i 2020 er Haydns trompet-
koncert (på klaptrompet), flere trompetkoncerter af Hertel og Faschs koncert for trom-

pet, violin og obo d’amore [nogle forestillinger er blevet udskudt pga. coronakrisen]. 
Justin er også kontratenor og har sunget med bl.a. Apollo’s Fire og Opera Cleveland.
justinblandtrumpet.com

Tinne Albrectsen blev uddannet på moderne violin, med afsluttende eksamen ved  den 
anerkendte Prof. Milan Vitek på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Hun har  siden-

hen specialiseret sig i historisk opførelsespraksis på barokviolin, med studier hos bl.a.  
Arek Golinski, Peter Spissky og Elizabeth Wallfisch. Hendes musikerskab spænder bredt, 
og hun er en alsidig musiker, med stor erfaring i forskellige kammermusik konstellatio-

ner.  



Tinne har optrådt med førende barokensembler  som Concerto Copenhagen, Arte 
dei  Suonatori, Barokksolistene, Sigiswald Kuijken, Trondheim Barokk, og Came-

rata Øresund. Hun har bl.a. optrådt på MA festival Brügge, Festival Oude Muziek 
Utrecht, Festival Sarrebourg, European Day of  Early Music, Heinrich Schütz Musik-

fest, Copenhagen Opera Festival, Skalholt Festival, West Cork Chamber Music Festi-
val, Haapsalu Early Music Festival. Hun optræder regelmæssigt som leder og solist, 
og som kammermusiker. Hun har medvirket på adskillige cd- indspilninger, senest 
med Duo 1702. Tinne har optrådt direkte i Danmarks Radio som solist med Biber’s 
Passacaglia, og Bach dobbeltkoncert med mere. Tinne er fast medlem af Concerto 
Copenhagen og Camerata Øresund.

Sopranen Anna Maria Antonius Wierød er uddannet på Hochschule für Künste i 
Bremen, Det Jyske Musikkonservatorium og Schola Cantorum Basiliensis i Schweiz.
Som artist har Anna fra første færd udmærket sig ved sin sceniske tilgang til musik-

ken. Opera og andre sceniske produktioner ligger hendes hjerte meget nær, og kun 
fantasien sætter grænser for sceneudtrykket. I AkadeMidts produktion af "Dido & 
Æneas" i Thyregod Badeland i 2011, stod hun – udover at spille dobbeltrollen som 
Dido og the Sorceress – både for instruktion og produktion.  
Anna synger med stor glæde både tidlig musik, opera, oratorier, lieder og moderne 
kompositionsmusik og har optrådt som solist med en lang række række af såvel 
danske som udenlandske ensembler og orkestre.

Med solistisk virksomhed i Skandinavien, Holland og Tyskland har tenoren Adam 
Riis gjort sig bemærket med ensembler som Arte dei Suonatori, Concerto Copenha-

gen (CoCo), Baroksolistene, Den Danske Strygekvartet, DR Symfoniorkesteret, Sao 
Paulo Symphony Orchestra, Kaleidoskop Berlin, Athelas Sinfonietta, Nederlands 
Kamerkoor og New Jungle Orchestra, med hvem han har uropført et værk for tenor 
og otte nyere Renaulter, skrevet til ham af Pierre Dørge. 
For Dacapo Records har Adam indspillet tenorpartiet i Carl Nielsen Moderen med 
Odense Symfoniorkester, og evangelistpartierne i en række internationalt anmel-
derroste udgivelser med Coco, dirigeret af Paul Hillier. Han kan på cd også høres i 
Per Nørgårds LibraI, og 2020 udkommer Peter Heise og Herman D. Koppels samlede 
sange på Dacapo, hvorpå Adam medvirker med en håndfuld ærede sangerkolleger, 
akkompagneret af Christian Westergaard. 

Adam er også en dedikeret Lied-sanger og blev med pianist Christian Westergaard 
udvalgt til prestigiøse konkurrencer i Wigmore Hall og Thomas Quasthoffs Das Lied 
i Berlin i 2009. Sideløbende har han gang i et samarbejde med rapperen Kasper Spez 
(Roskilde Festival og Plænen i Tivoli, sommeren 2019). Resultatet kan høres på 
udgivelsen Operap. 

Den svenske baryton Richard Låås (f. 1991) er født og opvokset i Stockholm. Han 
startede hos sangunderviser Hanna Hjort ved Det Kongelige Danske Musikkon-

servatorium i 2016, blev Bachelor i juni 2019 og studerer i dag på kandidatuddan-

nelsen hos operasanger Jens Søndergaard. Han har tidligere studeret på Betel, 
Stockholm, på Pre-College, Lilla Akademien, Stockholm og på Vadstena Folkhög-

skola, Vadstena. Richards tidligere koncertoptrædener inkluderer Händels Messias, 
Bachs Matheuspassion, Bachs Juleoratorium sammen med Copenhagen Oratorio 
Strings, Lars-Erik Larssons Förklädd Gud sammen med Stockholm Concert Or-
chestra og Faurés Requiem.



Trompetisten Kristina Schjelde Husum er uddannet fra Det Kgl Danske musikkonser-
vatorium ad to omgange. Først en diplom som orkestermusiker i 2007, og derefter på 
kandidatniveau i tidlig musik på baroktrompet i 2015. Kristina har de sidste 15 år væ-

ret medvirkende i alt fra små kammermusikalske projekter, via sinfonietta og symfonior-
kestre, til de helt store operaproduktioner. De seneste mange år er det dog baroktrompe-

ten som har stået hendes hjerte nærmest. Her optræder hun både som orkestermusiker 
og solistisk, i talrige små og store løse projekter, samt med de mere etablerte ensembler 
som Camerata Øresund, Barokksolistene, Chr IVs barokensemble og mange andre.

Violinisten Arsema Asghodom tog sin masterexamen vid Musikhögskolan i Malmö 
2018, där hon studerade för Matthew Trusler och Wieslawa Szymczynska. Parallellt med 
sina studier i Malmö studerade hon tidig musik vid Det Kgl. Danske Musikkonservatori-
um. Idag spelar Arsema i en rad olika ensembler och konstellationer runt om i Skandina-

vien. 

    

Barokbratschist og -violinist Mikkel Schreiber optræder regelmæssigt med velkendte, 
internationale barokensemblser som Concerto Copenhagen, Camerata Øresund, Holland 
Baroque, Arte Dei Sounatori, Höör Baroque samt ved Boston Early Music Festival. Han 
har hurtigt opnået et internationalt format ved sine optrædender i Sverige , Tyskland, 
Holland, Østrig, Italien, Tjekkiet, Ungarn, Ukraine, Polen, Kina, på Færøerne og i Island. 

Georgina McKay Lodge, som er bosiddende i København, har optrådt på barokviola 
og -violin med de europæiske ensembler for tidlig musik Les Arts Florissants, Holland 
Baroque, Camerata Øresund, Copenhagen Soloists, Orquestra Barroca Casa da Música, 
Orchestra of the Age of Enlightenment Experience og i USA med Teatro Nuovo opera 
orchestra, The Sebastians, Voyage Sonique, Grand Harmonie, The Berry Collective samt 
ved Boston Early Music Festival og Oregon Bach Festival. Hun har desuden optrådt sam-

men med medlemmer af Tafelmusik, Concerto Copenhagen og Cleveland Orchestra.

Gambisten Hanna Thiel er uddannet ved University of Arts i Bremen og afsluttede sine 
studier i tidlig musik ved det Kgl danske Musikkonservatorium i København med en 
Master i 2014. Siden har hun haft en travl karriere som efterspugt solist, kammermusiker 
og continuospiller overvejende i Skandinaien og Tyskland.
Hanna har optrådt med ensembler som Concerto Copenhagen, Nordic Network for early 
Opera, Weser Renaissance Bremen, Sirius Viols, Göteborg Barock, Höör barockensem-

ble og Copenhagen Soloists og blandt andet medvirket ved festivalerne Copenhagen 
Renaissance Festival og Schützfest Dresden. Hun har desuden medvirket ved adskillige 
cd-indspilninger og i DR-udsendelser. 

Søren Gleerup Hansen er uddannet som organist og cembalist på Det kgl. Danske 
Musikkonservatorium. Kirkemusikalsk diplomeksamen 1994 og debut fra solistklassen 
1996. Han har været organist i den danske folkekirke siden 1984, fra 2010 ved Sct. Mariæ 
Kirke og Kronborg slotskirke i Helsingør. Han er en ofte benyttet akkompagnatør og 
continuospiller på både orgel og cembalo. Han optræder som solist og kammermusiker 
på en lang række cd indspilninger, senest en indspilning af J. S. Bachs Dritter Teil der 
Clavierübung.

Organist og korleder Karsten Gyldendorf er født i Næstved og begyndte at spille klaver 
hos den legendariske Harriet Østergaard-Andersen som 7-årig. Han debuterede fra 
solistklassen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1992 efter studier hos bl.a. Ma-

rie-Claire Alain i Paris. Han har siden 1995 været organist og korleder ved Herlufsholm 
Kirke, men optræder også ofte som både kammermusiker og klaversolist med forskellige 
orkestre. Karsten Gyldendorf er leder af Sydsjællands bedste amatørkor Herlufs Vokaler.





Næstved Early Music Festival - NEMF har som medlem af det europæiske 
tidlig musik-netværk REMA og det nordiske NORDEM præsenteret mange 
internationale kunstnere ved mere end 100 koncerter i Næstveds Middelal-
derby og i Herlufsholm Kirke siden foreningen blev stiftet i 2013. 
Den spanske gambespiller Jordi Savall var ‘artist in residence’ ved den første 
festival i 2016. Ved festivalen i 2018 lavede NEMF en ny-opsætning af Vivaldis 
opera IL GIUSTINO instrueret af den italienske barok-specialist Deda Cristina 
Colonna med Camerata Øresund og unge skandinaviske sangere under ledel-
se af violinisten Peter Spissky.

www.nemf.dk

Festivalen er støttet af Bikubens Fusionsfond, Augustinus Fonden, Acta-Advokater, 
Advokat Lars Henriksen Brand af 1848 Fond, Aage og Johanne Louis Hansens Fond 
og Næstved Kommunes pulje til styrkelse af større kulturelle arrangementer.

NEMFs bestyrelse 
Peter Stevnhoved - Nina Pavlovski - Steffen Gliese
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