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Es-dur messen er skrevet i Schuberts 
sidste leveår, 1828, hvor han trods en 
nådesløs kviksølvbehandling alligevel skrev 
en lang række  mesterværker i en sand 
skaberrus og en tro på, at han stadig havde 
livet foran sig.
Es-dur messen regnes for Schuberts 
største og mest personlige kirkelige værk. 
Her går han helt til randen af intensitetens 
grænser; man fornemmer til tider en 
foruroligende emotionel kraft, som kan 
opløses i stilhed eller voldsomhed, men 
også uforstyrret, melodisk skønhed.

BILLETSALGET ER IGANG TIL  
EFTERÅRSKONCERTEN 2018 

Vi er i fuld gang med at øve på Schuberts vidunderlige 
messe for kor og orkester - og det bliver godt!

Messe Es-Dur D950  
- med helt unge solister! 

KOM og hør fremtidens 
stemmer.

Den er i meget høj grad et korværk. Solistpartierne er smukke, men spiller ikke nogen 
dominerende rolle i værket. Korsatserne er meget varierede, bl.a. med store fugaer i 
Gloria og Credo satserne. 

Uropførelsen af Es-dur messen fandt sted i oktober 1829 i Wien under ledelse af 
Schuberts bror, Ferdinand. Men værket faldt ikke just i kritikernes smag og henlå i glemsel 
en hel del år. Først da partitur og korstemmer med Brahms’ hjælp blev udgivet i 1865, 
blev værket kendt og sat på repertoirelisterne i Europa.



Solister: 

Unge studerende fra  
Det danske Musikkonservatorium:
Mari Øyrehagen, sopran
Clara Jarl Emborg, alt

 Niklas de Fries, tenor
  Nicolai Elsberg, bas

Hør os HER: 

Sorgenfri Kirke  
Hummeltoften 1, 2830 Virum
Søndag d. 30. september kl 16. 

Skt. Jakobs Kirke
Østerbrogade 59, 2100 København
Søndag d. 7. oktober kl 16.

Læs mere på Rudersdal Korets hjemmeside

Næste koncerter med Rudersdal Koret: 

Besætning: 

Rudersdal Koret dirigeret af  
Torsten Mariegaard 

Sorgenfri Kirke:  
Flygelakkompagnement  
ved organist Martin Petersen

Skt. Jakobs Kirke:  
Mindre orkester  
af professionelle musikere fra 
DR Symfoniorkester

Julekoncert i Holte Kirke, søndag, den 9. december  kl 15

Modtag Rudersdal Korets Nyhedsbreve

Sorgenfri Kirke
søndag 30. september kl. 16
Pianist Martin Petersen 

Skt. Jakobs Kirke, Østerbro
søndag 7. oktober kl. 16
Musikere fra DR Radiosymfoniorkestret 

 Schubert Messe 
     i Es-dur

Rudersdal Koret

Mari Øyrehagen sopran | Clara Jarl Emborg alt 
Niklas de Fries tenor | Nicolai Elsberg bas

Torsten Mariegaard dirigent

Ticketmaster.dk
Sorgenfri Kirke 95 kr./50 kr. for unge | Skt. Jakobs Kirke 170 kr./85 kr. for unge

Støttet af Augustinus Fonden og Oticon Fonden
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