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STOLT SPONSOR AV
MANGFOLDET
Vi er opptatt av et levende kultur-,
idretts- og organisasjonsliv, både
nasjonalt og lokalt. I over 60 år
har vi samarbeidet med
Festspillene i Bergen, en viktig
arena for utøvende kunst.
Vårt samarbeid bidrar til at flere
får gleden av de mulighetene
og tilbudene som finnes.
DNB sponser levende kultur.
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PEROTIN (1100-tallet, Notre Dame, Frankrike 12th century,
Notre Dame, France)
Beata Viscera
GAVIN BRYARS (1943–)
Lauda 22 (Fra From Laude Cortonese)
FOLKEVISE FOLK SONG (Austevoll, Norge Norway)
Tekst text: Petter Dass (1647–1707)
Herre Gud ditt dyre navn
GAVIN BRYARS
Tekst text: Pico Della Mirandola (1463–1494)
Glorious Hill
FOLKEVISE FOLK SONG (Lom, Norge Norway)
Tekst text: H.A. BRORSON (1694–1764)
Jeg ser deg O Guds lam å stå
UKJENT ANONYMOUS (1200-tallet 13th century, England)
Salve Mater Misericordie
TROND H.F. KVERNO (1945–)
Symbolum Nicaenum
TRAD. (Norge Norway)
Arr.: Linn Andrea Fuglseth
Gjendines bådnlåt
TRAD. (Island Iceland)
Arr.: Anna Maria Friman
Krummì
TRAD. (Island Iceland)
Arr.: Nicky Losseff
Ljósið kemur langt og mjótt
FOLKEVISE FOLK SONG (Vestfold, Norge Norway)
Arr. Linn Andrea Fuglseth
Tekst Text: S.O. BRUUN
Nu solen går ned
ANNA MARIA FRIMAN
Leva ejus
(Urfremføring World premiere)
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Velkommen til en
tidsreise i Bergen
domkirke
Våre mange kirker er hjem for et mylder av melodier
og musikalske uttrykk.
Olavskirken i Vågsbunnen, som siden 1537 har vært Bergen
domkirke, har en nesten 900 år lang historie med musikk til glede, trøst og tilbedelse.
Trio Mediæval, Arve Henriksen og Bergen Domkor ønsker å gi
et lite innblikk i vår egen og våre nære venners katedralmusikk.
I Kong Sverres Saga er domkirken i Bergen nevnt allerede i 1150,
og den ble viet Olav den Hellige. Ikke lenge etter stod Fransiskanermunkene fremme i Domkirken og sang, og hver Olsokfeiring
kunne man høre den sekvensen som vi åpner med i dag – Lux
illuxit.
Gjennom alle tider er kirken blitt fylt av stemmer som har sunget
sanger til Guds ære, og selv etter orgelets kraftfulle inntog for
noen hundre år siden har vokalmusikken stått sentralt. Svært
lenge var den enstemte chanten grunnsteinen i all musikalsk
utøvelse, før den noe senere utviklet seg til komposisjoner for
to stemmer. I konserten i dag får vi eksempler på dette med et
knippe bearbeidede Tvísöngur fra vår naboøy i vest. Island var
lenge en formell del av kongeriket Norge, og deler den norske
fasinasjonen for helgenen St. Olav.
I 1814 var det vanlig å feire det man kalte en Salmemesse i kirkene i Norge. Den enstemte, smuke salmesangen var fremdeles
normen – flerstemt sang fikk ordentlig fotfeste først med arbeiderbevegelsen og mannskortradisjonen. Salmemessens liturgi
hadde sin bestemte form, og den ligger i bakgrunnen som et
rammeverk også for vår konsert. Eksempelvis er trosbekjennelsen plassert mot slutten av konserten – i dag klingende gjennom
Trond Kvernos verk Symbolum Nicaenum. Den nikenske trosbekjennelsen har her hentet sitt melodiske tema fra folkemusikken
og Gjendines bådnlåt. Tradisjonsmusikken har i lange tider hatt
en spesiell plass i kirken, og i den store salmeskatten regner
mange folketonene blant de vakreste.
Den anglikanske tradisjonen er, og har vært, til inspirasjon for
Den Norske kirke. Gjennom Gavin Bryars musikk trekkes trådene
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både mellom våre to land, og fra gammel til ny musikk. I stykket
Glorious Hill møter teksten til renessansefilosofen Pico della Mirandola vår tid på en spennende måte.

Ensemble, Opera North, Royal Shakespeare Company, The Latvian Radio Choir, Ricercar Consort, Collegium Vocale Gent, Hille
Perl and Lee Santana. Anna also plays the violin and hardingfele
and arranges Nordic folk songs for the Trio Mediaeval.

Kirken rommer livet fra begynnelse til slutt, med dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. I kirkens salmebok er livet ofte lignet
med dagen, der morgensalmer vitner om håp og nytt liv, og
kveldssalmene gir trøst når livet går mot slutten. I konsertens
siste verk, en urfremføring av Anna Maria Frimans stykke Leva
Ejus, kan vi finne hvile i teksten fra Høysangen i Det Gamle Testamentet: «Hans venstre arm er under mitt hode, med den høyre
favner han meg.»
God reise!
Kjetil Almenning
Domkantor

Trio Mediæval
Anna Maria Friman har studert sang ved Barratt Due musikkinstitutt i Oslo og videre under Linda Hirst og Barbara Bonney ved
Trinity College of Music i London. Anna har doktorgrad ved University of York i England i 2010, der hun forsket på moderne middelaldermusikk fremført av kvinner. Fra 2001 til 2007 underviste
hun i sang og trente vokalensembler ved Universitetet i York.
Anna har holdt workshops og seminarer i Europa og USA. I 13 år
har hun vært medlem av Gavn Bryars Ensemble. Hennes solistoppdrag inkluderer opptredener og plateinnspillinger i samarbeid med Arve Henriksen, Eivin Aarset og Jan Bang, John Potter
og Jacob Heringman, Rolf Lislevand Ensemble, Opera Nord, Royal Shakespeare Company, det latviske kringkastingskoret, Ricercar Consort, Collegium Vocale Gent, Hille Perl og Lee Santana.
Anna spiller også fiolin og hardingfele og arrangerer nordiske
folkesanger for Trio Mediæval.
Anna Maria Friman studied singing at the Barratt Due Institute
of Music in Oslo and further with Linda Hirst and Barbara Bonney at Trinity College of Music in London. In 2010 Anna completed a PhD at the University of York, UK, where she was researching the modern performance of medieval music by women. From
2001–2007 she taught singing and coached vocal ensembles
at the University of York. Anna has given workshops and seminars in Europe and USA. For 13 years she has been a member
of Gavin Bryars Ensemble. Her solo engagement includes performances and recordings with Arve Henriksen, Eivind Aarset
and Jan Bang, John Potter and Jacob Heringman, Rolf Lislevand
10
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Linn Andrea Fuglseth har studert ved Guildhall School of Music
and Drama i London 1994–1995, med spesialisering i tidligmusikkens solosang. Hun tok mastergrad i vokal utøving ved Norges
musikkhøgskole i 1997, med spesialisering innen barokk tolkning
og en avhandling om Restoration Mad Songs. I oktober 1997
grunnla hun Trio Mediæval. Linn Andreas solistoppdrag inkluderer opptredener med Kringkastingsorkesteret, Stavanger symfoniorkester, Norsk barokkorkester, Det Norske Solistkor, Kvarts og
Rolf Lislevand. Hun er medlem av folkemusikkensemblet Østfolk
som har turnert med Rikskonsertene. I 2007 mottok hun Statens
kunstnerstipend. I tillegg til å synge, startet hun opp og dirigerer
fortsatt Bolteløkka jentekor, et skolekor for jenter mellom 5–13 år.
Linn Andrea skriver vokalarrangementer for folkemusikk.
Linn Andrea Fuglseth studied at the Guildhall School of Music
and Drama in London 1994–1995, receiving a diploma in Advanced Solo Studies in Early Music. She completed her Masters
Degree in vocal performance at the Norwegian Academy of
Music in 1997, specializing in baroque interpretation and writing
a dissertation on the Restoration Mad Songs. In October 1997
she founded Trio Mediæval. Linn Andrea’s solo engagements
include performances with the Norwegian Radio Orchestra, Stavanger Symphony Orchestra, the Norwegian Baroque Orchestra,
Norwegian Soloists’ Choir, Kvarts and Rolf Lislevand. She is a
member of the folk music ensemble Østfolk, touring with school
concerts in Norway. In 2007 Linn Andrea was awarded a Government Grant for Artists for a period of three years. In addition
to singing, she started and still conducts Bolteløkka Jentekor,
a school choir for girls aged 5–13, in Oslo in 2004. Linn Andrea
writes vocal arrangements of folk songs.
Berit Opheim har studert sang ved Norges musikkhøyskole og
Griegakademiet i Bergen. Hun er en allsidig sanger og utfordrer
sjangergrenser i sine opptredener der hun henter inspirasjon fra
tradisjonell musikk, tidlig musikk, improvisasjon og samtidsmusikk. Hun har samarbeidet med flere norske komponister, blant
annet Lasse Thoresen og Ragnhild Berstad. Berit har ved flere
anledninger opptrådt sammen med Nils Økland, Karl Seglem,
Bjørn Kjellemyr, Dag Arnesen, Terje Isungset og Rolf Lislevand
og er jevnlig solist for Kringkastingsorkestert, Norsk kammerorkester, Det Norske Solistkor, Oslo kammerkor, BIT 20 Ensemble
og Svenska Radiokören. De siste 20 årene har hun undervist
ved Ole Bull Akademiet på Voss. Hun har samarbeidet med Trio
Mediæval siden 2010 og i 2014 ble hun fast medlem i ensemblet.
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Berit Opheim studied singing at the The Norwegian State Academy of Music in Oslo, and at the Grieg Academy in Bergen, Norway. She is a versatile singer performing across genre boundaries, drawing inspiration from areas such as traditional music,
early music, improvisation and contemporary music. She has collaborated with several Norwegian composers, including Lasse
Thoresen and Ragnhild Berstad. Berit frequently perform with
Nils Økland, Karl Seglem, Bjørn Kjellemyr, Dag Arnesen, Terje
Isungset, and Rolf Lislevand and is regularly invited as a soloist
with the Norwegian Radio Orchestra, Norwegian Chamber Orchestra, Norwegian Soloist Choir, Oslo Chamber Choir, BIT 20
Ensemble and the Swedish Radio Choir. For the last 20 years she
has been teaching at The Ole Bull Academy at Voss (The Academy of Norwegian traditional music). Berit has been associated
with the Trio Mediaeval since 2010, and in January 2014 she became a member of the group.

Domkantor Kjetil Almenning har bachelorgrad i kirkemusikk fra
Norges Musikkhøgskole og diplomeksamen i kordireksjon fra
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Almenning har dirigert
flere kor, inkludert kammerkoret Ensemble 96 som med platen
Kind (2010) ble nominert til GRAMMY i USA i 2011. Som sanger
og dirigent har Almenning arbeidet med ensembler som Det
Norske Solistkor, Barents International Chamber Choir, Eric Ericsons Kammarkör og Svenska Radiokören, og han er kunstnerisk
leder for den profesjonelle vokalgruppen VocalArt i Bodø. Høsten 2009 vant Almenning den internasjonale dirigentkonkurransen Eric Ericson Award i Stockholm.

Arve Henriksen har studert ved Musikkonservatoriet i Trondheim og arbeidet som frilans musiker siden 1989. Henriksen har
samarbeidet med Jon Balke, Anders Jormin, Edward Vesala, Jon
Christensen, Marilyn Mazur, Audun Kleive, Nils Petter Molvær,
Misha Alperin, Arkady Shilkloper, Arild Andersen, Hilmar Jensson, Skuli Sverrisson, Stian Carstensen, Dhafer Youssef, Sidsel
Endresen, Stian Westerhus, David Sylvian, Erik Honoré, the Cikada String Quartet, med flere. Han har skrevet musikk på oppdrag
fra blant annet Balejazz og Vossa Jazz. Henriksen var artist in residence ved Moers Jazzfestival i 2006, Molde Jazzfestival 2009
og har mottatt Radka Toneffs Minnepris, Norsk Jazzforums Buddy Award, Paul Acket Award ved North Sea Jazzfestival og DNB
og Kongsberg Jazzfestivals musikerpris i 2011. I 2009 var han
nominert til både Nordisk Råds musikkpris og European Jazz
musician of the year. Hans diskografi teller hele 110 innspillinger.
Arve Henriksen studied at the Trondheim Conservatory and has
worked as a freelance musician since 1989. He has collaborated
with Jon Balke, Anders Jormin, Edward Vesala, Jon Christensen,
Marilyn Mazur, Audun Kleive, Nils Petter Molvær, Misha Alperin, Arkady Shilkloper, Arild Andersen, Hilmar Jensson, Skuli
Sverrisson, Stian Carstensen, Dhafer Youssef, Sidsel Endresen,
Stian Westerhus, David Sylvian, Erik Honoré, the Cikada String
Quartet, and others. He has written music on commission from,
among others, Bale Jazz and Vossa Jazz. He was artist in residence at Moers Jazzfestival 2006, Molde Jazz Festival 2009
and has received Radka Toneffs Minnepris, Norsk Jazzforums
Buddy Award, Paul Acket Award at North Sea Jazz Festival and
DNB and Kongsberg Jazzfestival’s Musician Award 2011. In 2009
he was nominated both for Nordisk Råds musikkpris and to European Jazz musician of the year. He has a long discography
counting over 110 records in total.
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Kjetil Almenning is Director of Music at Bergen Cathedral and
founder of the Bergen Cathedral Choir. He holds a BA in Church
Music from the State Academy of Music in Oslo and received his
postgraduate diploma in Choral Conducting from the Royal College of Music in Stockholm. Almenning has been the conductor
and artistic director of various ensembles including the chamber
choir Ensemble 96, whose most recent CD Kind (2010) was Grammy-nominated for “Best choral performance” in 2011. As a singer
and conductor, Almenning has worked with ensembles such as
The Norwegian Soloists’ Choir, Barents International Chamber
Choir, Eric Ericson’s Chamber Choir and the Swedish Radio Choir.
He is also the artistic director of the professional vocal group VocalArt in Bodø. In 2009 Almenning won the Eric Ericson Award, an
international competition for young conductors.
Bergen Domkor ble etablert høsten 2009, under ledelse av
Kjetil Almenning. Koret konserterer hyppig gjennom hele året,
mest i Bergen, men også på turneer i Bjørgvin bispedømme og
utenlands, sist med konserter i katedralene i Køln og Altenberg
i Tyskland. Domkoret deltar aktivt ved gudstjenester i Bergen
domkirke menighet. Koret legger vekt på å skape interessante
program og presentere spennende repertoar. Med en god blanding av kjent og ukjent, gammelt og nytt, søker man å gi publikum store konsertopplevelser.
Bergen Domkor (Bergen Cathedral Choir) was founded in autumn 2009 under the leadership of Kjetil Almenning. The choir
gives frequent concerts throughout the year, principally in Bergen, but also on tour within the diocese of Bjørgvin and further
afield. The choir’s most recent concert tour was to the magnificent cathedrals of Cologne and Altenberg in Germany. Chamber
ensembles from the choir sing regularly at Sunday worship in
Bergen Cathedral. Bergen Domkor is committed to presenting
exciting choral repertoire, sometimes in untraditional ways. Keen
to combine the old with the new, the choir performs classical
repertoire, lesser-known works and new commissions with the
aim of creating stimulating experiences for its audiences.

W W W. F I B . N O
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Lux illuxit laetabunda

Lux illuxit laetabunda

Sekvensen Lux illuxit laetabunda er den mest kjente av sangene i Olavsliturgien. Teksten er sannsynligvis av erkebiskop Eirik
Ivarsson, som etterfulgte erkebiskop Eystein i 1189. Melodi etter
håndskriftene Lat. fragm. 986 i Riksarkivet, Oslo (1200-tallet) og
Skara Musikhandskrift nr. 1 (1500-tallet).

The sequence Lux illuxit laetabunda is the most recognized of
the songs from the Liturgy of St Olav. The lyrics are most likely
by the Archbishop Eirik Ivarsson, followed by Archbishop Eystein
in 1189. Melody from handwritings Lat. Fragm. 986 at National
Archives of Norway, Oslo (1200s) and Skara Musikhandskrift no.
1 (1500s)

Lux illuxit laetabunda, lux illustris, lux iocunda,
lux digna praeconio.
In solemne gaudium prorumpat fidelium sincera devotio.
Gloriosus hodie Christi martyr gloriae, sublimatus solio.
Pro aeternis brevia commutavit gaudia felici commercio.
Insignis martyris, insignis gloria, dulcis est gaudii,
dulcis materia.
Insiste canticis, mater Ecclesia, caelesti iubilo, tange caelestia.
Gledens lys nå stråler over landet, og lyset hilses med
lovsang glad.
I høystemt glede og dyp hengivelse hever folket sin røst.
Den ærerike Kristi martyr har i dag besteget sin trone.
De forgjengelige gleder har han gladelig byttet med
evighets fryd.
Denne store martyrs strålende herlighet er en sødmefylt
kilde til glede, en gledesstund.
La dine sanger klinge O Moder Kirke, i himmelsk jubel,
idet du strekker deg mot det himmelske.

A beautiful light has shone out, a brilliant light, a light worthy
of praise.
On this joyful occasion the sincere devotion of the faithful
breaks forth.
Today the glorious one, Christ’s martyr, is enthroned on high.
Gladly he handed over transitory pleasures in exchange for
everlasting joy.
Worthy is the martyr, great is his glory. Sweet is our joy, and
sweet its source.
Sing out your praise, 0 Mother Church, let your celestial
rejoicing reach to the heavens.
(Translation: Andrew Smith)

(Oversettelse: Dordi Skuggevik Tande)

Anda þinn guð mér gef þú vist

Anda þinn guð mér gef þú vist

Anda þinn guð mér gef þú vist
Grátandi ég þig beði;
Að villi mig sá vondi sist
Veg minn allan þu greiði.
Meðan lifi ég hér og ljær þu timann mér,
lát mig vel læra’að deija.

Anden din, Gud, meg gjev du visst,
Gråtande eg vil deg beda.
Forvillar meg den vonde visst
Vil all min veg du gjera klår.
Medan eg lever her, og du let meg få tid
Lat meg vel få læra å sjå og skilja.

Jesú, mín morgunstjarna

Jesú, mín morgunstjarna

Jesú, mín morgunstjarna,
með náð lýs þinni hjörð;
þinn ljóma þiggjum gjarnan
á þessari dimmu jörð
fyrir þitt friðar orð.

Jesus, mi morgonstjerne
Med miskunn lys opp din flokk.
Din glans me søkjer gjerne
Her på den myrke jord
Gjev oss din fred, ditt ord.

Jesú, ein huggun harma,
hugur minn til þin er.

Jesus, mi trøyst i verda
Min hug går heil til deg.

14
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Þú munt mér aumum þyrma
þar með náð veita mér:
til þess fulltreysti ég þér.

Du vil meg arme verna
Med miskunn du meg gjev.
Du har mi tiltru all.

Beata viscera

Beata viscera

Beata viscera
Marie virginis,
cuius ad ubera
rex nominis;
veste sub altera
vim celans numinis,
dictavit federa
Dei et hominis.

The blessed flesh
Of the virgin Mary,
To whose fruitfulness was entrusted
The king of mighty name
Beneath another cloak
Hiding the power of his spirit,
Has enriched the conjuction
Of God and man.

O mira novitas
et novum gaudium,
matris integrita
post puerperium.

O new wonder,
A new joy,
The mother’s chastity prevails
After child-birth!

Populus gentium
sedens in tenebris
surgit ad gaudium
partus tam celebris:
Iudea tedium
fovet in latebris
cor ferens conscium
delicti funebris.

The Gentile people
Seated in darkness
Have arisen to the joys
Of a birth so renowned.
Judea in darkness
Cherishes her weariness,
Her heart bearing the knowledge
Of her impending doom.

O mira...

O new wonder...

Solem, quem libere,
Dum purus oritur
in aura cernere
visus non patitur,
cernat a latere
dum repercutitur,
alvus puerpere,
qua totus clauditur.

The vision cannot bear to look,
However boldly, at the sun
When it uncovered arises
Into the heavens;
But the womb of the child-bearer,
By which it is wholly covered,
Can gaze unimpaired
When from the side it is reflected.

O mira...

O new wonder…

Lauda 22

Lauda 22

Fammi cantar l’amor di la beata,
quella ke de Cristo sta gaudente.

Let me sing of the love of the blessed virgin – she who rejoices
in Christ.

Dammi conforto, madre de l’amore,
et mette fuoco et fiamba nel mio core;

Give me comfort, Mother of Love
and put your fire and flame into my heart;

16
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ki t’amasse tanto a tutte l’ore
k’io ne transmortisse spessamente.

may I love you greatly and at all times,
So that I may often swoon with love.

Fammi cantar l’amor di la beata,
quella ke de Cristo sta gaudente.

Let me sing of the love of the blessed virgin – she who rejoices
in Christ.

Confortami di te, madonna mia,
et giorno et nocte a l’ora de la dia;
come se’ dolçe a chiamar, Maria,
ke par ke rimbaldisca tutta gente.

Send me your comfort, my Lady,
but day and night, at every hour;
it is so sweet to call your name, Mary,
that it seems to re-echo among all people.

Fammi cantar l’amor di la beata,
quella ke de Cristo sta gaudente.

Let me sing of the love of the blessed virgin – she who rejoices
in Christ.

Vergine bella, fior sovr’ ogni rosa,
sença carnal amore se’ dilectosa;
amata fosti et se’ sovr’ ogni cosa,
nel paradiso se’ la più piacente.

Beautiful virgin, flower above all roses,
you are lovely without carnal love;
you were loved [by God], and above everything
you are the most pleasing in paradise.

Fammi cantar l’amor di la beata,
quella ke de Cristo sta gaudente.

Let me sing of the love of the blessed virgin – she who rejoices
in Christ.
(Translation Selene Mills)

Herre Gud ditt dyre navn
1. Herre Gud, ditt dyre navn og ære
over verden høyt i savn må være,
og alle sjele og alle træle
og hver geselle de skal fortelle
din ære.
2. Det er smukt og kosteligt at høre
at man Gud sin lebers plikt mon gjøre:
De dyp’ avgrunder, de grønne lunder
skal Herrens vunder hver tid og stunder
utføre.
4. Ja, før Gud sin ære skal forlise,
før skal hav og grummen hval ham prise,
samt og tanteien som løper leien,
stenbit og seien og torsk og skreien
og nise.
5. Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mann var døde.
Om folk forsvimler, i Herrens himler
utallig vrimler som slår på cimler
hin søde.
7. Ti for Gud skal alle kne seg bøye,
de som bor i himlene hin høye,
og de på jorden i sør og norden,
18
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samt djevlers orden som dømt er vorden
til møye.
8. Høyen hall og dypen dal skal vike,
jord og himmel falle skal tillike.
Hvert bjerg og tinde skal slett forsvinne,
men Herrens minne til tusind sinne
skal stige.

Glorious Hill

Glorious Hill

Nec certam sedem, nec propriam faciem, nec munus ullum
peculiare tibi dedimus, o Adam, ut quam sedem, quam faciem,
quae munera tute optaveris, ea, pro voto, pro tua sententia,
habeas et possideas. Definita ceteris natura intra praescriptas
a nobis leges coercetur. Tu, nullis angustiis coercitus, pro tuo
arbitrio, in cuius manu te posui, tibi illam praefinies. Medium te
mundi posui, ut circumspiceres inde commodius quicquid est
in mundo. Nec te caelestem neque terrenum, neque mortalem
neque immortalem fecimus, ut tui ipsius quasi arbitrarius
honorariusque plastes et fictor, in quam malueris tute formam
effingas. Poteris in inferiora quae sunt bruta degenerare; poteris
in superiora quae sunt divina ex tui animi sententia regenerari.

Neither an established place, nor a form belonging to you
alone, nor any special function have We given to you, O Adam,
and for this reason, that you may have and possess, according
to your desire and judgment, whatever place, whatever form,
and whatever functions you shall desire. The nature of other
creatures, which has been determined, is confined within the
bounds prescribed by Us. You, who are confined by no limits,
shall determine for yourself your own nature, in accordance
with your own free will, in whose hand I have placed you. I have
set you at the center of the world, so that from there you may
more easily survey whatever is in the world. We have made you
neither heavenly nor earthly, neither mortal nor immortal, so
that, more freely and more honorably the molder and maker of
yourself, you may fashion yourself in whatever form you shall
prefer. You shall be able to descend among the lower forms of
being, which are brute beasts; you shall be able to be reborn out
of the judgment of your own soul into the higher beings, which
are divine.

(Pico della Mirandola, De Hominis Dignitate)

Jeg ser deg O Guds lam å stå
T: Hans Adolph Brorson
M: Norsk folketone (Lom)

(from On the Dignity of Man by Pico della Mirandola)

1. Jeg ser deg, o Guds Lam, å stå
på Sions bergetopp;
men akk, den vei du måtte gå,
så tung og trang der opp!
Å byrde som på deg var kast,
all verdens skam og last!
Så sank du i vår jammer ned
så dypt som ingen vet.
2. Uskyldig lam som så for meg
deg ville ofre hen,
din kjærlighet har bundet deg
å få meg løst igjen.
Du led og slet vårt fengsels bånd
med naglet fot og hånd,
du gikk med seier av din grav,
din død oss livet gav.
20
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4. Takk, Fader, at du var så god
mot Adams falne ætt,
du frelste oss ved Lammets blod
og gav oss barnerett.
Deg priser nå hvert åndedrag,
hvert sukk og hjerteslag.
Guds Lam, for all den kval du led,
takk, takk i evighet!

Salve Mater Misericordie

Salve Mater Misericordie

Salve mater misericordie
Stella maris decus ecclesie
Porta via celestis curie
Mundi salus et datrix venie.

Hail, Mother of Mercy,
Star of the Ocean and Highest glory of the church;
You are the gateway of the court of heaven,
The salvation of the world and the giver of pardon.

Que portasti regem justitie
Miro modo non nostra serie
Miserere huius familie
Et a malis serva nos hodie.

You who bore the King of Righteousness
In miraculous manner, not from our lineage;
Have mercy on this family,
And keep us safe from evil this day.

Hail, Mother of Mercy,
Star of the Ocean and Highest glory of the church;
You are the gateway of the court of heaven,
The salvation of the world and the giver of pardon.
You who bore the King of Righteousness
In miraculous manner, not from our lineage;
Have mercy on this family,
And keep us safe from evil this day.

Symbolum Nicaenum

Symbolum Nicaenum

Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem caeli et
terrae, visibilium omnium et invisibilium;

We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of
heaven and earth, of all that is, seen and unseen.

et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen
de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum;
consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt; qui propter
nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis,
et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo
factus est; crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus
et sepultus est; et resurrexit tertia die secundum scripturas,
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum
venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni
non erit finis;

We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God,
eternally begotten of the Father, God from God, Light from
Light, true God from true God, begotten, not made, of one Being
with the Father. Through him all things were made. For us and
for our salvation he came down from heaven: by the power of
the Holy Spirit he became incarnate from the Virgin Mary, and
was made man. For our sake he was crucified under Pontius
Pilate; he suffered death and was buried. On the third day he
rose again in accordance with the Scriptures; he ascended into
heaven and is seated at the right hand of the Father. He will
come again in glory to judge the living and the dead, and his
kingdom will have no end.
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et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre
procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur;
qui locutus est per Prophetas; et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in
remissionem peccatorum, et exspecto resurrectionem
mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen.

We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who
proceeds from the Father and the Son. With the Father and the
Son he is worshiped and glorified. He has spoken through the
Prophets. We believe in one holy catholic and apostolic Church.
We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We
look for the resurrection of the dead, and the life of the world to
come. Amen.

Gjendines bådnlåt

Gjendines bådnlåt

Bånet legges i vuggen ned
somtid gråte, somtid le.
Sove nå sove nå, I Jesu namn
Jesus bevare bånet

The child is laid in its cradle,
sometimes crying, sometimes smiling.
Sleep, now sleep in Jesus’ name;
Jesus, watch over this child.

Min mor ho tok meg på sitt fang
dansa med meg fram og tilbake.
Danse så med de små, danse så
så skal borna danse

Mother lifts me to her lap,
dances with me to and fro.
Dance then, dance with your children,
dance, and your child will dance.

Nu solen går ned

Nu solen går ned

Nu solen går ned,
og aftenen breder på jorden sin fred.
Småfuglene flyver til redene hen,
og blomsten har lukket sitt øye igjen.
Så lukker seg også mitt hjerte i lønn
med gudelig bønn,

The sun has now set
and the calm of the evening spreads over the land. Little birds,
bound for the nest, are in flight and the flower is shutting its eye
to the night. My heart, which in earnest His praise will prepare,
to God turns in prayer,

Hav takk for i dag,
Gud Fader i himlen, som fremmet min sak.
Du har meg omhegnet, alt ondt fra meg vendt, mitt arbeid
velsignet, meg lykke tilsendt. Så mildelig timene for meg
henrant
Takk skje deg, så sant.

Thank you for this day,
God the Father in heaven who hears when I pray. All evil’s
dispelled in your protecting love; my work you have blessed
and sent me joy. Gently the hours of this day ran their course,
thanks truly be yours.

Leva ejus

Leva ejus

Leva eius sub capite meo et dextera illius amplexabitur me

O that his left hand were under my head, and that his right hand
embraced me!
(Song of Solomon 2,6)
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Festspillene
takker

Foto: Nina Rebekka Forsberg

Festspillene i Bergen er
avhengig av mange og ulike
støttespillere for å avvikle
vårens store eventyr. Disse
er med på å gjøre opplevelsen større.
Festspillambassadører
Yvonne og Bjarne Rieber
Grieg Foundation
Trond Mohn
Hovedsamarbeidspartnere
DNB
Statoil
Radisson Blu Hotel Norge
Dagens Næringsliv
Prosjektpartnere
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
Kavlifondet
Sparebanken Vest
– allmennyttige midler
H. Westfal-Larsen og hustru Anna
Westfal-Larsens Almennyttige fond
AP Møller Fonden
GC Rieber Fondene

Festspillgenseren
STOLT SPONSOR AV
Strikk din egen festspillgenser! Strikkepakke og genser får
MANGFOLDET
du hos Norsk Flid Husfliden Bergen og på ull.no.
I 2013 gjennomgikk Festspillene i Bergen et hamskifte og fikk en helt ny

Vi erprofil
opptatt
avavet
levende
kultur-, nye design har siden vunnet
designet
byrået
ANTI. Festspillenes
en rekke priser, både nasjonalt og internasjonalt. Den enkle og stiliserte

idrettsog organisasjonsliv, både
profilen i svart og hvitt finner vi tydelig igjen i festspillgenseren.
nasjonalt og lokalt. I over 60 år

Det var viktig for Festspillene å bruke lokale leverandører i utviklings-,

har produksjonsvi samarbeidet
med
og salgsprosessen.
Sluttproduktet, som består av strikkepakker medi mønster
eller
ferdigstrikket genser, er i salg hos Norsk Flid
Festspillene
Bergen,
enenviktig
Husfliden Bergen og i Hillesvåg Ullvarefabrikks nettbutikk (www.ull.no)

arena
for utøvende
kunst.21. mai. Den ferdigstrikkede genseren er profra Festspillene
2014 starter
dusert hos Norlender på Osterøy. Garn og mønster er levert av Hillesvåg
Ullvarefabrikk. Festspillgenseren er designet av ANTI.

Vårt samarbeid bidrar til at flere
får gleden av de mulighetene

www.norskflid.no/bergen / www.ull.no

og tilbudene som finnes.

DNB sponser levende kultur.

Festivalpartnere
Bergens Tidende
Nespresso
Anti Bergen
PwC
Telenor
Atea
Norwegian Hull Club
SUMO
07000 Bergen Taxi
Galleriet
A7 Print
Avinor
Securitas
Tesla
Olden
Steinway Piano Gallery Oslo
Fjord Line
LEGO® Norge
LEGOLAND® Billund
Offentlige støttespillere
Kulturdepartementet
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Utenriksdepartementet
Prosjektstøtte
Norsk Kulturråd
Institut Français, Oslo
Oticon Fonden
Nordisk kulturfond
J.W. Eides Stiftelse
Bergens Riksmålsforening
Fritt Ord
Sveriges ambassade
Québec Government Office

Samarbeidspartnere i kulturlivet
Arrangement Tjenester
Austevoll kommune
Barratt Due musikkinstitutt
Bekkjarvik Gjestgiveri
Bekkjarvik Torg
Bergen Backline
Bergen Dansesenter
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen kulturskole
Bergen Kunsthall
Bergen Nasjonale Opera
BIT20 Ensemble
Bright
Buekorpsenes dag
Bymuseet i Bergen
Carte Blanche – Norges nasjonale
kompani for samtidsdans
Collegiûm Mûsicûm
Cornerteateret
Columbi Egg
Det felles innvandrerråd, Hordaland
Bergen Internasjonale Kultursenter
Den Nationale Scene
Det Norske Teatret
Dramatikkens Hus
Dukkenikkerverkstedet
Edvard Grieg Kor
Ervingen kulturhus, Gimle
Fargespill
Ferske Scener
Fosse-Gruppa
Fysak Allaktivitetshus
Griegakademiet, institutt for musikk,
Universitetet i Bergen
Grieghallen
HiHat management
Holbergprisen
Hordaland Teater
Jiří Hlinka Klaverinstitutt
Kirkemusikk i Bergen
Kolibri – Children At Risk Foundation
Kompani Camping
Kritikerlaget
Kulturoperatørene
KODE Kunstmuseene i Bergen
Logen Teater og Chagall
Musikklinjen v/Bergen Private Gymnas
Norges musikkhøgskole
Norges Musikkorps Forbund
Norsk Forfattersentrum Vestlandet
Ole Bull Scene
Ole Bulls villa, Valestrand
Olsvik skolekor
Oseana
Park Hotel Vossevangen
Raftostiftelsen
Revy & Teaterservice
Rekstensamlingene
Sjøforsvarets Musikkorps
Skranevatnet skolekor
Sort/Hvid
Stiftelsen Bryggen
Stand Up Norge
Studentorganisasjonene i Bergen
Teater Innlandet
Universitetet i Bergen
Ung i Kor-Vest
Voss gamle kino
Østre
Aarhus Teater
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