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DANSKE JULESALMER OG SANGE

MUSICA FICTA

“Sidste jul samledes vi om at indspille julesange af danske forfattere og komponister. Pladen
solgte mange eksemplarer (Guldplade!) så danskerne syntes åbenbart om den måde vi gjorde
det på i Musica Ficta.” sådan skrev Bo Holten efteråret 1997 i indledningen til de Danske
julesalmer og sange vol. 2.
Turen var nu kommet til alle de “importerede” julesange. Mange af dem hører også til de
mest elskede, og de ﬂeste danskere regner dem for danske. Da der så tilmed var en gruppe
danske julesange som ikke kunne ﬁnde plads på den første cd og alt synges på dansk her, ikke
blot Bach-koralerne men også et par engelske christmas-carols som har vundet stor popularitet herhjemme i de senere år (og de har her fået nye oversættelser) var der igen en “ren”
dansk indspilning.
Ligesom på vol. 1 er der også her mange nye arrangementer, så sangene fremstår i et nyt
lys. Dog blev der ikke rørt ved helt klassiske arrangementer som “En rose så jeg skyde” af
Praetorius og “In dulci jubilo” af Hassler. Ydermere har Weyses harmoniseringer et par steder
hjulpet med til at puste det laubske støv af visse salmer. Povl Hamburgers melodi til Johannes Jørgensens “Imellem Nattens Stjerner” vil være ny for de ﬂeste, og således give den, den
klassiker-status som den fortjener. Busnois’ lille sats “Noel” står som den enlige repræsentant
denne gang for den senmiddelalderlige jul.
“De danske julesalmer og sange vol. 1 og 2 præsenterer det gængse danske julerepertoire;
måtte det bringe glæde i mange hjem!.”

Musica Ficta er et professionelt vokalensemble, dannet i foråret 1996 af komponisten og
dirigenten Bo Holten. Her har han realiseret sin vision om et ﬂeksibelt og projektorienteret
ensemble, hvor den virtuose ensemblesang i alle dets afskygninger står i centrum.
Musica Ficta favner et meget bredt repertoire. Ensemblets primære speciale er dog musikken
fra middelalder og renaissance, den tid hvor komponisterne skrev deres store værker ikke for
symfoniorkestre, men for den menneskelige stemme. Ensemblets kunstneriske leder Bo Holten
hører på dette felt, som dirigent og specialist, til verdens førende.
Musica Ficta betragter endvidere arbejdet med den danske sangskat som en vigtig del af sit
virke. Cd’erne med danske sange har gjort Musica Ficta til Danmarks mest sælgende klassiske
ensemble.

Bo Holten
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BO HOLTEN
Bo Holten har komponeret i alle genrer: operaer, symfonier, solokoncerter, kammermusik,
musicals, ﬁlmmusik og kormusik. Som dirigent har Bo Holten arbejdet med en lang række
kor og orkestre i Danmark og i udlandet. I 1979 stiftede han vokalgruppen Ars Nova, hvis
kunstneriske leder og dirigent han var op til 1996. Siden 1991 er Bo Holten fast gæstedirigent
for BBC Singers i London, hvilket har resluteret i en lang række cd’er , radiooptagelser og
koncerter, inklusive ﬂere “Proms” i Albert Hall.
Som orkesterdirigent har Holten i de seneste år høstet stor international anerkendelse
for sine to cd’er med musik af F. Delius, begge udnævnt til Editior’s Choice i The Grammophone.
I 1996 etablerede Bo Holten Musica Ficta, et forum hvor han ikke bare udforsker nye
repertoireområder inden for musikken, men også i en stribe tværkulturelle projekter har udfoldet
sin viden og interesse for billedkunst, historie og litteratur.
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DANSKE JULESALMER OG SANGE Vol. 1
Musica Ficta / Bo Holten

1:18
2:31
2:13
2:39
2:12
1:37
2:37
2:31

Total: 67:10
Indspillet i Kastelskirken, Kbh. 17-20 september 1996 / Tekniker & Producer: Jesper Jørgensen
Forside: Eva Holten

8553998 inlay.indd 1

8.553998

3:43
2:00
2:53
2:07
1:58
1:16
3:14
3:15
2:40
2:37
3:01
3:16
2:01
3:15
5:10
1:54
2:49

DANSKE JULESALMER OG DSANGE Vol. 1

8.553998

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

I sne står urt og busk i skjul J.P.E. Hartmann (Arr. Bo Holten) / B.S. Ingemann
Velkommen igen, Guds engle små C.E.F. Weyse / N.F.S. Grundtvig
Kimer, l klokker H. Rung. (Arr. Bendt Kallenbach)
Blomstre som en rosengård J.P.E. Hartmann. (Arr. Bo Holten / B. Kallenbach) / N.F.S. Grundtvig
Spurven sidder stumt bag kvist Solist: Sine Bundgaard Th. Aagaard. (Arr. Bo Holten) / J. Aakjær
Barn Jesus i en krybbe lå Niels W. Gade / H.C. Andersen
Julebudet til dem, der bygge J.P.E. Hartmann (Arr. Bo Holten) / C. Hostrup
Julen har bragt velsignet bud C.E.F. Weyse / B.S. Ingemann
Lovet være du, Jesus Krist Solister: Anne Mette Balling, Inge-Lise Nygaard, Malene Nordtorp &
Sine Bundgaard Dansk folkemelodi (Arr. Bo Holten) / N.F.S. Grundtvig
Der er ingenting i verden så stille som sne P. Hamburger / H. Rode
Gammel julesang Solist: Anne Mette Balling P.E. Lange-Müller / E. von der Recke
Her kommer, Jesus dine små J.A.P. Schulz. (Arr. Jørgen Lauritsen) / H.A. Brorson
Nu vil vi sjunge og være glad Th. Laub. (Arr. Bo Holten) / N. Hermann / Brandt
Vor sol er bleven kold Johs. Andersen. (Arr. Bo Holten) / Johannes V. Jensen
l denne søde juletid Bo Holten / H.A. Brorson
Skyerne gråne Soli: Malene Nordtorp, Inge-Lise Nygaard, Thora Borch (Arr. Bo Holten) / N.F.S. Grundtvig
Det kimer nu til julefest C. Balle. (Arr. Bo Holten) / N.F.S. Grundtvig
Lad det klinge sødt i sky Førreformatorisk julevise. Arr. Bo Holten / N.F.S. Grundtvig
Dejlig er den himmel blå J.G. Meidell. (Arr. Bo Holten) / N.F.S. Grundtvig
Mit hjerte altid vanker Carl Nielsen. (Arr. Paul Hellmuth) / H.A. Brorson
Vær velkommen, Herrens år Mel: A.P. Berggreen / N.F.S. Grundtvig
Ind under jul Solist: Anne Mette Balling Morten Eskesen (Arr. Jørgen Lauritsen) / Jonas Lie
Julen har englelyd Altsaxofon: Benjamin Koppel A.P. Berggreen (Arr. A. Muller) / N.F.S. Grundtvig
Tre små hellig-hatte på kameler Solo:Birte Stokkebæk Bo Holten / Ole Dalgaard
Dejlig er jorden Schlesisk melodi. (Arr. Bo Holten) / B.S. Ingemann
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