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AVE VERUM
Ave verum corpus
natum de Maria virgine,
vere passum immolatum
in cruce pro homine.
Cujus latus perforatum
unda fluxit et sanguine,
esto nobis praegustatum
in mortis examine!

Heil deg, Herrens sanne lekam,
fødd oss av Maria møy,
du som vilde for oss lida
og for oss på krossen døy.
Frå di side gjennombora
flødde liv i vatn og blod.
Ver du oss i daudens time
sjelebrød og føda god!

Latinsk tekst, ca 1400

Oversatt av Ragnhild Foss

REQUIEM
I INTROITUS: Requiem
Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus Deus in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem:
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.

Evig hvile gi dem, Herre,
og la det evige lys lyse for dem.
Deg, o Gud, tilkommer lovsang på Sion,
og til deg skal svares løfter i Jerusalem.
Hør min bønn:
til deg skal alt kjød vende seg.
Evig hvile gi dem, Herre,
og la det evige lys lyse for dem.

II KYRIE
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Herre, miskunne deg over oss,
Kristus, miskunne deg over oss,
Herre, miskunne deg over oss.

III SEQUENZ: 1 Dies irae
Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla:
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!

Vredens dag i tidens fylde,
verden vil i luer hylle,
vitner David med Sibylla.
For en skjelving da skal voldes
når den siste dom skal holdes.
Alle synder ut skal foldes!

- 2 Tuba mirum
Tuba mirum spargens sonum
per sepulchra 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 patronum rogaturus?
Cum vix justus sit securus.

Luren sender selsom tone
gjennom gravens mørke sone,
kaller alle for Guds trone.
Død og liv i redsel flommer,
opp av grav all skapning kommer
og skal svare for sin dommer.
Livets bok vi ser utfoldet:
alt vi øvet, alt vi voldet.
Den skal fastslå dommerordet.
Verdens dommer tar så sete,
alt som skjult er, frem vil trede,
intet unngår straffens hete.
Hva skal jeg i elende svare?
Hvem skal ta min sak i vare?
Selv en rettvis er i fare.

- 3 Rex tremendae
Rex tremendae majestatis
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.

Konge stor i allmakts velde,
la din nåde her få gjelde,
frels meg, du all godhets kilde.

- 4 Recordare
Recordare Jesu pie
quod sum causa tuae viae:
ne me perdas illa die.
Quarens 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
supplicante 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,

Minnes dog, o Jesus milde,
du for min skyld komme ville,
la min sjel ei gå til spille!
Du som søkte meg med møde
og for meg på korset døde,
legg dog ei det storverk øde.
Rettferds dommer som skal hevne,
tilgi av din miskunns evne
før det store regnskaps stevne.
Sukk nu stiger, tårer rinner,
brøden brenner mine kinner,
gi meg at jeg nåde finner.
Deg Marias tårer rørte,
og på røveren du hørte,
også meg til håp du førte.
Kan min bønn ei verdig kjennes,
la din godhet til meg vendes,
så jeg ikke evig brennes.
Du fra bukkene meg skille,

et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.

og blant fårene meg stille,
ved din høyre, Jesus milde.

- 5 Confutatis
Confutatus maledictis,
flammis acribus addictis.
Voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.

Når de onde bort du sender
til den ild som aldri ender,
kall meg da til dine venner.
Ydmyk, bøyd du ser meg knele,
hjerteangsten vil meg kvele.
Frels min siste stund, du sæle!

- 6 Lacrimosa
Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus:
Huic ergo parce, Deus.
Pie Jesu Domine, dona eis requiem.
Amen.

Tåredag, når jorden revner,
alle opp av graven stevner,
dommen skal for hvermann felles.
Gud, la dem blant dine telles.
Milde Jesus, Herre god, gi de døde evig ro.
Amen.

IV OFFERTORIUM: 1 Domine Jesu
Domine Jesu Christe, Rex gloriae
Libera animas omnium
fidelium defunctorum
de poenis inferni,
et de profundo lacu:
Libera eas, de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscorum:
Sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam
Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Herre Jesus Kristus, herlighetens konge,
frels alle avdøde
troendes sjeler
fra dødsrikets pine
og fra sjøens dyp.
Frels dem fra løvens gap
så ikke underverdenen skal sluke dem
og de ikke skal styrte i mørket.
Men la Sankt Michael
føre dem inn til det hellige lys,
som du i fordums tid har lovet Abraham
og hans ætt.

- 2 Hostias
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 Abrahae promisisti,
et semini ejus.

Offergaver og bønner, Herre,
bærer vi frem for deg med lovsang.
Ta du imot dem for deres sjeler
som vi minnes i dag.
Herre, la dem gå over fra døden
til livet,
som du i fordums tid har lovet Abraham
og hans ætt.

V SANCTUS
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunct coeli et terra gloria tua
Osanna in excelsis!

Hellig, hellig, hellig
er Herren Gud Sebaot.
Himmel og jord er full av din herlighet.
Hosianna i det høyeste!

VI BENEDICTUS
Benedictus qui venit
in nomine Domini
Osanna in excelsis.

Velsignet være han som kommer
i Herrens navn.
Hosianna i det høyeste.

VII AGNUS DEI
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
dona eis requiem.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
dona eis requiem sempiternam

O du Guds Lam,
som bærer verdens synder,
gi dem hvile.
O du Guds Lam,
som bærer verdens synder,
gi dem evig hvile.

VIII COMMUNIO: Lux aeterna
Lux aeterna luceat eis, Domine:
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis.
Cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

La det evige lys lyse for dem, Herre,
hos dine hellige i evighet,
for du er god.
Evig hvile gi dem, Herre,
og la det evige lys lyse for dem,
hos din hellige i evighet.
For du er god.

SOLISTER
Tone Braaten ◦ Sopran
Tone Braaten avsluttet våren 1996 sin utdannelse ved
Norges Musikkhøyskole i Oslo. Hun studerte med professor
Ingrid Bjoner og Folke Bengtsson. Hun er solist på en rekke
CD-utgivelser, har opptrådt i radio og fjernsyn, og hun har
vært solist med flere norske og utenlandske orkestre.
Tone har foruten å være solist sunget i forskjellige kor
og ensembler opp igjennom årene, deriblant Det Norske
Solistkor. Hun er en av grunnleggerne av vokalsekstetten
Nordic Voices som etter hvert har vist seg å bli en av landets
ledende vokalgrupper. I tillegg har hun bred erfaring som
korinstruktør og sangpedagog. Hun underviser fortiden ved
Norges Musikkhøgskole i Oslo.
Tone var i 1997, 2000 og 2001 engasjert av Den
Norske Opera til å synge rollen Nattens Dronning, i Mozarts
Tryllefløyten. Denne rollen har hun også vært engasjert til å
gjøre både i Düsseldorf, på turne rundt i Frankrike og på
turne her hjemme i Norge, senest 2006. Høsten 2004 var
Tone i Japan hvor hun sang en av hovedrollene i operaen
Idomeneo, også denne skrevet av Mozart.
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Marianne Andersen ◦ Alt
Marianne Andersen er utdannet i London ved The Royal
Academy of Music, hvor hun gikk ut med høyeste
utmerkelse tildelt av HRH prinsesse Diana, og ved The
National Opera Studio. Hun har studert med Ileana Cotrubas,
Vera Rozsa, Viorica Cortez, Kari Frisell og Ingrid Bjoner. I
1995 holdt hun sin debutkonsert i Universitets Aula med
Einar Steen-Nøkleberg ved klaveret.
Marianne sang tittelrollen i Carmen på Fredriksten
Festning i Halden i 2011. Samme år debuterte hun ved den
nye operaen i Bjørvika i Rigoletto og sang rollen som Mama
Lucia i Cavalleria Rusticana ved Oscarsborg Opera. Hun
sang Heksen i Hans og Grete i Sandefjord og holdt en rekke
konserter, bl.a. på Malta. Marianne har sunget konserter i
New York, London, Barcelona, Lyon, Budapest, Reykjavik
og Slovenia og gjestet festivaler som MITO Milano Torino,
Israel Festival i Jerusalem, Edinburgh International Festival,
Buxton og Cheltenham festivalene i England, Festspillene i
Bergen, Olavsdagene i Trondheim, de norske kammermusikkfestivalene samt Ultima festivalen i Oslo. Hun har
sunget ved Den Norske Opera, Scottish Opera, Welsh
National Opera, Opera Vest, Opera Østfold, Music Theatre
Wales, Staatstheater Darmstadt, Wiesbaden og Oldenburg.
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Vidar Hellkås ◦ tenor
Vidar har sin musikalske utdannelse fra Universitetet i Oslo
og Norges Musikkhøgskole. Som solist har han gjort seg
bemerket innen barokkmusikken og da særlig som evangelist
i J.S.Bachs pasjoner og juleoratorium. På repertoaret innen
kirkemusikk finner vi også Händels Messias, Mozarts
Requiem og Rossinis Petit Messe Solennelle for å nevne noe.
Ved Den Norske Opera har Vidar gjort roller i bl.a.
Lohengrin, Parsifal, Fidelio, Barabbas, Den fjerde
Nattevakt, Vi lager opera, Rosenkavaleren, Tryllefløyten og
Don Carlo, som forøvrig var åpningsforestillingen ved den
nye operaen i Bjørvika.
Med sin allsidige musikalske interesse og bakgrunn, er
Vidar også ofte å finne på plakaten som solist i konserter
innen de fleste sjangre. Han har vært solist blant annet med
Den Norske Opera, Det Norske Kammerorkester,
Barokkanerne, Oslo Barokkorkester, Oslo Domkor m.m. I
Vidars repertoar inngår et stort spenn av kirkemusikk, ikke
minst Bachs kantater.
Njål Sparbo ◦ bass
Njål Sparbo er en av Norges mest aktive og allsidige
sangere, med et repertoar som spenner over romanser, opera,
kirkemusikk, tidlig musikk og samtidsmusikk.
Njål har turnert over hele Europa, i Russland, USA og
Japan, hatt mange opptredener i radio og fjernsyn og medvirket i omlag 30 plateinnspillinger.
Njål studerte sang med Ingrid Bjoner og deltok i
mesterklasser med bl.a. Dietrich Fischer-Dieskau, Hans
Hotter og Galina Visjnevskaja.
Han er blitt tildelt en rekke priser og stipendier, bl.a. Kirsten
Flagstads pris, Grieg-prisen og statens 3-årige arbeidsstipend. For tiden er han knyttet til Kunsthøgskolen i Oslo
gjennom stipendprogrammet for kunstnerisk utforskning.
Njål debuterte som romansesanger i Universitetets aula
i Oslo 1991, og har senere holdt omlag 150 helaftens
romanseaftener der han har fremført mange hovedverk
innenfor romanselitteraturen. I 2007 gjennomførte han en
serie på syv konserter med Griegs samtlige sanger.
Njål har hatt solistengasjementer med alle større kor og
orkestre i Norge. Han er etterspurt både som oratoriesanger
og som operasanger, og hans interesse for samtidsmusikk
har ført til tallrike urfremføringer av norske komponister.

BAROKKANERNE
Orkesteret debuterte sommeren 1989 og er et Oslo-basert tidligmusikkensemble med en
utstrakt konsertvirksomhet. Orkesteret har de siste årene gjestet Oslo Internasjonale
Kirkemusikkfestival, Kirsten Flagstad-festival, Oslo Operafestival og Festspillene i NordNorge. Ensemblet har også gjort flere produksjoner for NRK TV og radio og har vært Ukas
P2-artist i NRK. Barokkanerne driver et utstrakt samarbeid med kor i Oslo og over hele
Østlandsområdet.
Med titler som Brandenburgermenyer, Händel og gutta, Fransk åpning og Bohemian
Rhapsody har Cafeteatret i Oslo vært åsted for et mangfold av bejublede konsertproduksjoner,
hvorav flere har blitt tatt på turné til konsertsaler i Østlandsområdet.
Barokkanerne samarbeider med flere fremragende utøvere som kunstneriske ledere og
solister. Musikere som Rachel Podger, Alfredo Bernardini, Emma Kirkby, Kati Debretzeni,
Rolf Lislevand og Bjarte Eike skaper variasjon og dynamikk – til stor inspirasjon for både
publikum og ensemblet.
En ny CD, Empfindsamkeit!, med symfonier og konserter av CPE Bach, kom ut på
LAWO Classics i januar til strålende anmeldelser i bl.a. Dagsavisen og NRK P2. Solister er
Barokkanernes cembalist Christian Kjos og oboisten Alfredo Bernardini. Sistnevnte er også
kunstnerisk leder for prosjektet.
Barokkanerne mottar ensemblestøtte fra Norsk Kulturråd og samarbeider med Det
Norske Veritas.
Walter Reiter
Kveldens konsertmester er barokkfiolinist, ledet tidligere bl.a. Les Arts Florissants (William
Christie), Hanover Band, Gabrieli Consort and Players og The King’s Consort og jobbet med
Ton Koopman, Gustav Leonhardt og John Eliot Gardiner. Han har vært konsertmester for The
Sixteen (Harry Christophers) siden 2001 og har ledet andrefiolingruppa i The English Concert
i over 20 år. Han driver også en utstrakt undervisningsvirksomhet som Head of Early Music
ved Guildhall School of music. Han er professor ved konservatoriet i Haag og gjesteprofessor
ved Institute of Superior Arts i Havana, Cuba.
Orkesterets sammensetning
Fiolin 1: Walter Reiter, Jørn Halbakken,
Niels Aschehoug, Ingrid Økland, Victoria
Johnson
Fiolin 2: Sigurd Imsen, Willy Aase, Anna
Gärtner, Mari Lerseth
Bratsj: Mari Giske, Marja Liisa Sandbakken,
Andreas Torgersen
Cello: Gunnar Hauge, Anna Carlsen

Bass: Einar Schøyen
Bassetthorn: Jan-Erik Alm, Joachim Åkerlind
Sackbuts: Rune Gundersen, Ole-Kristian
Andersen, Helene Øverlie
Fagott: Trond Olaf Larsen, Gabriel Litsgård
Trompet: Mark Bennett, Stian Aareskjold
Pauker: Cathrine Nyheim
Orgel: Ingeborg Christophersen

KOR OG DIRIGENT
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Sofiemyr kirkekor
Sofiemyr kirkekor er et amatørkor med 25-30
sangere. Koret feier 25-årsjubileum i år. Koret har
oppført Elias av Felix Mendelssohn, Händels
Messias, Mozarts Requiem, Verdis Requiem, samt
verker av Bach, Gabriel Fauré og andre klassikere.
Flere nåtids kirkemusikere står også på repertoaret.
På vårkonsertene ”vårsprett” synger koret lett
musikk. Koret har gitt konserter på Island,
Tyskland og Ungarn. Koret har høstet stor anerkjennelse for sine musikalske fremføringer.
Dirigent siden starten 1988 er Bernt Nordset, kantor
i Sofiemyr kirke.
Greverud kammerkor
Greverud kammerkor er et prosjektkor knyttet til
Greverud kirke. Koret har gjort mange forskjellige
prosjekter, bl.a. J. S. Bachs kantater via B. Brittens
korverk til Misa Criolla av A.Ramirez. Korets
størrelse varierer fra prosjekt til prosjekt og er
derfor fleksibelt for korets medlemmer. Dirigent for
koret er Bent Erik Hodnebrog, kantor i Greverud
kirke.
Bernt Nordset
Kveldens dirigent har vært kantor i Oppegård siden
1980 og Sofiemyr kirkekors dirigent siden starten i
1988. Bernt har kirkemusikkutdannelse og diplomeksamen i korledelse fra Norges Musikkhøgskole.
Gjennom en årrekke har han hatt musikalsk ansvar
for og ledet en rekke kirkemusikalske fremføringer
i Oppegård, inkl. Kirkekulturfestivalene.
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Vi søker nye korsangere – til Sofiemyr kirkekor og til Greverud kammerkor!
Det er for tiden plass til noen nye korsangere i Sofiemyr kirkekor, både herre– og
damestemmer. Har du lyst til å være med i et trivelig fellesskap og synge vakker musikk?
Sofiemyr kirkekor øver regelmessig gjennom vår- og høstsemesteret. Grupper fra koret deltar
jevnlig med forsangertjeneste på gudstjenestene i Sofiemyr kirke. Koret har 1-2 større
konserter hvert semester.
Sofiemyr kirkekor øver tirsdager kl 19.30 – 22.00 i Sofiemyr kirke like ved Kolbotn rett sør
for Oslo. Har du lyst til å synge sammen med oss? Ta kontakt med Bernt Nordset på telefon
913 55 247, evt. e-post bernt@nordset.com, eller kontakt et medlem i koret.
Greverud kammerkort er et prosjektkor, dvs. at korets medlemmer og andre frivillige kommer
sammen og øver inn programmet for en kommende konsert. Øvelsene foregår i Greverud
kirke rett sør for Kolbotn. Det er ikke fast forsangertjeneste i Greverud kirke, men medlemmer
av koret deltar av og til på høymessen ved de store høytidene som juledag og påskedag.
Vennligst ta kontakt med dirigenten, Bent Erik Hodnebrog, telefon 982 22 974, e-post
bent.erik.hodnebrog@kirken-oppegard.no.
Velkommen til en prøvesynging! Kanskje du skal bli med i et kor i Oppegård?
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