47. Sæson 2016
Vokalselskabet GLAS
Onsdag 10/8 kl. 20.00 i Sorø Klosterkirke
Vokalselskabet GLAS synger fra deres nye program MOLD med nordiske folkeviser
Entré 125 kr (www.ticketmaster.dk) Inkluderet i Partoutkort
GLAS er et dansk/nordisk vokalensemble bestående af seks kvindestemmer. Ensemblet klinger som ét
instrument, der med sublim præcision behersker dansende ornamentik, tæt stemmeføring og skæve
taktarter sunget med et særligt metallisk klangideal, der har sin inspiration fra den bulgarske sangtradition.
GLAS udgav i efteråret 2015 deres tredje CD: “MOLD”, som betyder muld på færøsk. MOLD præsenterer
GLAS` nordiske projekt, hvor ensemblet har hvervet 5 anerkendte komponister fra hhv Finland, Norge,
Sverige, Danmark og Færøerne til at komponere ny vokalmusik over gamle nordiske folkeviser til sig.

Program:
Pilence pee, Govori – Arr: Filip Koutev
En lille fugl flyver hen over landet og opfordrer med sin sang: Der kan komme krig og
nød. Elsk hinanden, mens tid er.
Rano ranila libe Diljana – Arr: Stefan Kanev
Diljana er gået i vinmarken for at plukke vindruer til sin mor. Der møder hun sin
elskede. Åh! Bare hun ikke havde så travlt...
Danjova mama – Trad. Bulgarsk
Moderen beder: Danjo, min søn! Bliv ikke frihedskæmper som din far, der ikke kom
tilbage. Gift dig og få børn.
Zaspalo e chelebiiche – Arr: Nikolai Kaufmann
Det er tidlig morgen, solen er ved at stå op. Min elskede sover i min favn. Jeg vil ikke
vække ham, for så skal han afsted og kommer måske aldrig tilbage.

Besrodna nevesta - Nikolai Kaufman
Fuglen synger om den unge kvinde, der ingen børn har.
Maria gennem torne går - Tysk. På dansk v. Thomas Alvad. Arr.: Marianne Søgaard
Se nu stiger solen af havets skød – Jakob Knudsen/Oluf Ring. Arr.: Marianne Søgaard
Anne Knutsdotter – Norsk folkevise arr. til GLAS af Henrik Ødegaard
Eg Vil Minum Harra Prisa – Færøsk salme arr. til GLAS af Pauli á Sandagerdi
Dine øjne – Tysk/dansk folkevise arr. til GLAS af Arne Dich
Ruvetkoa Myö Juopukat -Viena Karelian Yoik – Finsk folkevise arr. til GLAS af Emmi
Kujanpaa
Hemlig Stod Jag – Svensk folkevise arr. til GLAS af Mads Edén

La le li si – Filip Koutev
Er du en rose, en tulipan eller en hyacint? En hyldest til de smukke kvinder.
I mori makja – Trad. bulgarsk
Rafinka – Arr: Krassimir Kjurkchiiski
Den unge kvinde Rafinka er alvorligt syg og ligger for døden. I den mørke stilhed
begræder hun sin skæbne.
Yo igra oro - Nikolai Kaufman
Ruzhitsa! Hvorfor vil du ikke danse? Fordi min kæreste ikke er her, og det er ham, jeg
vil danse med!
Stani mi maichu - Arr: Krassimir Kjurkchiiski
Jeg vil spille sagte, og synge sørgeligt, så jeg kan mindes den gang vi stadig kunne
kærtegne hinanden.

Vokalselskabet GLAS:
Marianne Søgaard: 1. sopran
Katrina Petersen: 2. sopran
Tine Refsgaard: 1. alt
Marte Schau: 2. alt
Else Schantz Juutilainen: 1. kontra-alt
Maria Kynne: 2. kontra-alt

vokalselskabetglas.dk
facebook.com/nordicfemalevoices

