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Månedens tema 
 
Oktober måneds tema tager afsæt i DR-koncerten Mystica, som fandt sted i maj 2013.  
En optagelse fra koncerten genudsendes  onsdag d. 2. oktober kl. 19.30 i P2 Koncerten. 
 
”Koncerten Mystica er en rejse frem og tilbage mellem et årtusinds musik, fra Hildegard til nutidens kormusik … Trods 
det store tidsspand og de musikalske stilskift i programmet forener mystikerens vision værkerne, der alle handler om 
åbenbaringen af den skjulte sandhed” (af programmet for Mystica). 
 
Hør hele Mystica-koncerten         
<Link> 
 
Download program og sangtekster fra Mystica-koncerten 
<Link> 
 
DR Klub Klassisk har valgt at fokusere på to af Mystica-koncertens komponister: Hildegard von Bingen og Arvo Pärt. En 
komponerende nonne og mystiker fra middelalderen og en nulevende, estisk   komponist – hvad har de til fælles? 
 
Hildegard komponerede enstemmig sang til messer og tidebønner i klostret. Pärt har fundet sit eget ståsted som moder-
ne komponist med inspiration i den gregorianske sang og dens tidløse enkelhed. Der er næsten tusind år imellem dem, 
men de er fælles i deres spirituelle søgen og i deres tro på, at musikken er en af vejene til at nå den guddommelige 
sandhed.  
 
Både Hildegard von Bingen og Arvo Pärt har et stort og bredt publikum. Er det udtryk for åndelig længsel hos mennesker 
i et moderne, komplekst samfund? Er det en søgen efter ro og fordybelse? Eller er det simpelthen en glæde ved skønhe-
den i musikken? For både Hildegards og Pärts musik er umiddelbart smuk. - Lyt selv! 
 
 

Værker i månedens tema 
 

 

Tekst og Redaktion: 
Lise Anker-Møller & Marianne  Ljungberg 

Hildegard von Bingen: 
 

O virtus sapientiae 
Studium divinitatis 

Columba aspexit 
 

Arvo Pärt: 
 

Magnificat 
Te deum 

 
 

http://www.dr.dk/playlister/p2/2013-05-29/p2-koncerten-360
http://www.dr.dk/Koncerthuset/Kalender/2013/Maj/mystica.htm
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Hildegard von Bingen – nonne og middelaldermystiker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
St. Hildegard von Bingen afbildet på en forgyldt altertavle i Rochuskapelle i byen Bingen am Rhein 

 

 
 
Den tyske nonne/abbedisse  - profet, mystiker, teolog, lægekyndige,  politiker, forfatter/digter, komponist og billed-
kunstner - var en af de mest markante personligheder inden for den kristne tro og kirke i sin samtid, højmiddelalderen.  
 
Hildegard blev født i 1098 i Rhinlandet i Tyskland som 10. barn i en adelsfamilie, og allerede fra ganske lille havde hun 
syner og en evne til at forudse hændelser i dagligdagen. Som 8-årig blev hun tilknyttet munkeklosteret Disibodenberg. 
Senere hen grundlagde hun to klostre - Rupertsberg ved Bingen og Eibingen ved Rüdesheim - samtidig med, at hun 
komponerede musik og skrev bøger. Hildegard var en meget alsidigt begavet kvinde, og hun har efterladt et stort for-
fatterskab inden for teologi, filosofi, lægekunst og naturvidenskab. 
 
På et kirkemøde i Trier i 1147 blev Hildegard officielt anerkendt som profet, idet paven godkendte hendes visioner som 
ægte guddommelige åbenbaringer i pagt med Bibelens og Kirkens lære, og hun fik pålagt at udbrede, hvad Gud lod 
hende se og høre.  Herefter bredte hendes ry som kristen profet sig ud over hele Europa. Via sit livlige rejseliv som 
prædikant stiftede hun bekendtskab med alle strømningerne i de turbulente religiøse miljøer, og hun nød stor indfly-
delse som personlig rådgiver for kirkefolk, lærde og regenter. 
 
Et centralt element i Hildegards religiøse og filosofiske univers var musikken, hun ”komponerede” ikke sine sange, men 
modtog dem i sine visioner og nedskrev dem efter hukommelsen. Musikken var ikke blot et appendiks til ordene, men 
”…en gyngende bro mellem himmel og jord. Også sange med melodier til Guds ære skrev og sang jeg uden belæring fra 
noget menneske, selv om jeg aldrig havde lært noder eller sang…” Men hun var trods alt på klostret i Disibodenberg 
blevet opdraget i den gregorianske kirkesangtradition og havde i et vist omfang kendskab til antikkens musikteori. Det 
er derfor i overensstemmelse med en tusindårig gammel tradition, at hun opfatter musikken/kirkesangen som en di-
mension af det guddommelige, som ”en bro mellem himmel og jord”. 
 
Hildegards musikalske og kristne holistiske verdenssyn, vækker genklang hos mange mennesker i dag. Nutidens stigen-
de interesse for spiritualitet gør, at mange søger inspiration i hendes tanker om den indre sammenhæng mellem alt 
levende og den skabende Guds nåde og kærlighed trods den store afstand i tid. 
Derfor er det heller ikke helt tilfældigt, at Hildegard, næsten 800 år efter de første forsøg på en kanonisering af hende, 
i 2012 af Pave Benedikt XVI blev kåret til helgen for hele Verdenskirken og senere samme år ophøjet til kirkelærer. 
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Fakta 
 
Hildegard von Bingen (1098-1179) 
Tysk nonne / komponist 
 
O Virtus Sapientie = O stærke visdom 
Antifon (indgår i tidebønnen) 
Latinsk tekst 
 
Studium divinitatis = Guddommelig hengivelse 
Antifon (indgår i tidebønnen) 
Latinsk tekst 
 
Columba aspexit = Duen kiggede ind 
Sekvens (indgår i gudstjenesten/messen) 
Latinsk tekst 
 
Periode 
Højmiddelalder 
 
Stilart 
Kirkemusik, enstemmig sang i gregoriansk sangtradition 

Links og litteraturhenvisninger 
Links & litteratur er udvalgt specielt til brug i bibliotekernes lytteklubber.  
Listen er ikke udtømmende - der findes andet, som man selv kan opsøge, hvis man vil. 

”Overbring nu og fasthold på skrift til menneskenes gavn, hvad du ser med dit indre øje og fornemmer med din sjæls indre øre” 
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Musik af Hildegard von Bingen 
 
Hildegard selv havde en positiv indstilling til instrumentalmusikken, men der er dog ingen direkte henvisninger til brug 
af instrumenter i hendes kompositioner, og det har heller ikke kunnet dokumenteres, at der fandtes instrumenter på 
hendes klostre. På trods af dette er der de senere år udgivet mange forskellige indspilninger af hendes musik såvel a 
cappella, enstemmigt i klostertraditionen, samt med brug af tidens instrumenter (fidel, harpe, fløjte m.fl.) som ledsa-
gelse til sangen. 
 

 
Download indspilninger på Bibzoom 

CDer med værker på Bibliotek.dk 
DVD med værker på Bibliotek.dk 

 
 

Anbefalede indspilninger af de 3 udvalgte værker 
 
De udvalgte værker findes i forskellige indspilninger og versioner. Alle tre værker er samlet på denne udgivelse: 
 
Hildegard von Bingen 
Inspiration : Lieder und Visionen / Hildegard von Bingen ; VocaMe ; Michael Popp, violin, harpe, klokker, santur, iklig, 
dilruba og ud ; Ernst Schwindl, drejelire ; leder: Michael Popp. - Edel Germany, p 2012. - 1 cd + 1 tekst- og kommentar-
bilag 
FAUSTNR.: 29795665 
En meget velanmeldt cd, som udkom i 2012 
 
Findes også på Bibzoom.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På YouTube findes alle 3 værker i forskellige optagelser – her er links til nogle fine fremførelser: 
 
 O virtus sapientiae 
Fremført af Lumina Vocal Ensemble 
 
Studium Divinitatis  
Fremført af VocaMe 
 
Columba aspexit : Sekvens for St. Maximinus 
Fremført af Gothic Voices 

http://www.bibzoom.dk/cgi-bin/WebObjects/TShop.woa/wa/TPSSearch/?q=hildegard+hildegard+von+bingen&kind=MusicCollection&WOURLEncoding=UTF-8&limit=50
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=kommando&term1=ma%3Dsc+og+lpo%3Dhildegard+von+bingen&target%5b%5d=dfa
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=kommando&term1=ma%3Dth+og+hildegard+og+bingen&target%5b%5d=dfa
http://www.bibzoom.dk/cgi-bin/WebObjects/TShop.woa/wa/TPSSearch/?q=vocame&kind=MusicCollection&WOURLEncoding=UTF-8
http://www.youtube.com/watch?v=NvzzmaZT_bE
http://www.youtube.com/watch?v=7Tts-mOtR2E
http://www.youtube.com/watch?v=fivtu3XKWSE
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Om Hildegard von Bingen 

Dansk Wikipedia 
Kort artikel. Ikke helt opdateret, men med nogle gode 
links 
<Link> 

Engelsk Wikipedia 
Mere omfattende end den danske med mange referen-
cer og links 
<Link> 

Hildegardvonbingen.dk 
De mange facetter vedr. Hildegard belyses gennem di-
verse artikler m.v. 
Se også under bjælken ”Litteratur” 
<Link>  
 
 

Den gregorianske sang 

Den gregorianske sang inddeles i 2 hovedgrupper alt 
efter deres anvendelse: dem (primært antifoner), der 
bruges ved de korte tidebønner i klostrene, og dem 
(sekvenser, hymner m.fl.), der udgør de sange, som bru-
ges ved gudstjenesten/messen. 

Gregoriansk sang 
Kort, men veldisponeret oversigtsartikel om den grego-
rianske sangs historie, stil og repertoire 
<Link> 

Det danske Hildegard Ensemble 
Lille kort introduktion til Hildegard og musikken  
<Link> 

Ryom, Peter 
Kirkemusikleksikon. - Kbh., Christian Ejlers, 2002. - 221 
sider. 
(78.9048) 
FAUSTNR.: 24061442 
Forklaringer på kirkemusikalske begreber og stilarter fra 
gregoriansk sang til moderne kirkemusik 

 
 
 
 
 
 
 

Hildegard af Bingen 
Temanummer af årsskriftet Kvinder i Musik udgivet i an-
ledning af Dansk Hildegard af Bingen-festival i forbindelse 
med fejringen af 900 året for hendes fødsel. – ill. (i far-
ver). - (Kvinder i Musik: 43 – 44, juli 1998, 15. årgang). 
(78) 
FAUSTNR: 20184086 
Heri side 4 – 35: tre artikler om Hildegards mystiske teolo-
gi, musikopfattelse og tidsopfattelsen i middelalderen 

 
Tillisch, Rose Marie 
At slå rødder i solen: tekster om og af Hildegard af Bin-
gen . - [Ny udgave]. -  Kroghs Forlag, 2000. - 45 sider: ill. 
(99.4 Hildegard von Bingen) 
FAUSTNR: 22958313 
Om Hildegard von Bingens liv og gengivelser af visioner 
om erkendelse, køn og kosmos m.m. 
Heri side 43 – 44: Bibliografi – oversigt over Hildegards 
værker med beskrivende noter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Kjærulff, Kirsten 

Det levende lys : billeder af Hildegards visioner / Kir-
sten Kjærulff, Hans Jørgen Frederiksen. - Anis, 1998. 
- 103 sider: ill. (nogle i farver).  
(99.4 Hildegard von Bingen) 
FAUSTNR: 22104063 
Et billedværk, hvor de to forfattere fortolker og kom-
menterer de originale 35 bogillustrationer til Hilde-
gards teologiske hovedværk “Scivias” (Kend vejene). 
Man føres ind i Hildegards teologiske og åndelige 
univers, som set med nutidens øjne har vist sig at 
være forbløffende moderne 

Overblik Uddybende læsning 

Illustration fra ”Scivias” – ”Kosmosægget” 

http://da.wikipedia.org/wiki/Hildegard_af_Bingen
http://en.wikipedia.org/wiki/Hildegard_of_Bingen
http://www.hildegardvonbingen.dk/index.php/artikler
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Kirkemusik%2c_liturgi/antifon
http://da.wikipedia.org/wiki/Tideb%C3%B8nner_(kristendom)
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Kirkemusik,_liturgi/sekvens?highlight=sekvens
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Kirkemusik,_liturgi/gregoriansk_sang?highlight=gregoriansk%20sang
http://www.hildegardensemble.dk/cms/Main.asp?ID=25563
http://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=dk&term1=78.9048
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Inge Brink Hansen: Hildegard af Bingens musik og 
musikopfattelse 
 – i: Kvinder i Musik, 43 – 44, juli 1998, 15. årgang, side 
17-27. 
I artiklen redegøres indgående for baggrunden for Hil-
degards musik/kompositionerne, sangene og deres 
afvigelser og sammenfald med samtidens musik. 
 
 
 
 

Kirsten Kjærulff: Musikken som bro mellem himmel 
og jord 
Informativ artikel om bl.a. Hildegards opfattelse af mu-
sikkens betydning for menneskene: 
”…i lovsangen smelter menneskenes sang sammen 
med de himmelske sfærers musik….” 
<Link> 
 
 

Hildegard von Bingens musikalske rødder og musikopfattelse 
Hildegards holistiske kristendomsopfattelse afspejlede sig også i hendes kompositioner.  
 
I oldtiden og middelalderen havde musikken en langt dybere betydning end i dag. Man opfattede den som ind-
delt i 3 niveauer: 
Musica instrumentalis: ”Det instrumentelle niveau” – den af mennesket frembragte musik 
Musica humana (Mikrokosmos’ musik): ”Det menneskelige niveau” – harmonien ml. krop & sjæl 
Musica mundana (Makrokosmos’ musik): ”Sfærernes harmoni” - den kosmiske musik  
I kristendommen tilføjedes i højmiddelalderen endnu et niveau:  
Musica divina: ”Englesangen” - den himmelske eller guddommelige musik 
 
Alle Hildegards kompositioner knyttede sig til det praktisk/liturgiske. De omfatter 77 sange, ”Symphonia har-
moniae celestium revelationum” (De himmelske åbenbaringers harmoniske samklang) og det liturgiske drama 
”Ordo Vitutum” (Dydernes spil/eller dans).  
 
Sangene fordeler sig på antifoner, responsorier, sekvenser m.fl. hvor det største antal er antifoner, som gene-
relt var den mest forekommende af alle sangformer i middelalderen. 
 
Hildegards musik adskilte sig fra den gængse gregorianske sangs trinvise bevægelser ved brug af mange spring 
– stort toneomfang (”gotisk” stil - opadstræbende - jf. gotiske kirker). En dynamisk mosaik af småfraser med 
forskellig længde, som giver musikken en spontan men samtidig en harmonisk uforudsigelighed. 

Musik er en genlyd af himlens harmoni og samtidig en harmoni mellem krop & sjæl 

http://www.hildegardvonbingen.dk/images/archive/Musikkensombro.pdf
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Kirkemusik%2c_liturgi/antifon
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Kirkemusik,_liturgi/responsorium?highlight=responsorier
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Kirkemusik,_liturgi/sekvens?highlight=sekvens
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Vinther, Orla 
Musikhistorien. – Folkeskolens Musiklærerforening, 2001
-2005 . – 10 bind + cd’er. 
Bind 2: Ældre tid og middelalder. 
(78.9) 
FAUSTNR.: 24658260 eller 43390694 eller 24677141 
Heri primært side 19 – 35: Middelalder ca. 750 – 1450 
God introduktion til perioden, liturgisk musik, musikteori,  
begreber m.m. Derudover kan man med fordel læse no-
terne til musikeksemplerne på den medfølgende cd: 
Primært side 76 – 82 og særligt side 81 – 82, hvor officiet 
– de 8 tidebønner - samt messens opbygning/elementer 
med ordforklaring gennemgås 

 
 

Inspiration 
 
Marstrand-Jørgensen, Anne Lise 
Hildegard : roman. - Gyldendal. - 2 bind. 
[Bind] 1. - 2. udgave. - 2011. - 397 sider. 
FAUSTNR: 28577214 
[Bind] 2. - 2010. - 482 sider 
FAUSTNR: 28461003 
 
 
 
 
 
 
 
 En biografisk roman, der får en af de største kvindeskik-
kelser fra middelalderen til at træde lyslevende ud af hi-
storiens mørke. - Se nærmere omtale på Litteratursi-
den.dk 
<Link> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hildegard von Bingen: En røst fra middelalderen til mo-
derne mennesker 
I anledning af Anne Lise Marstrand-Jørgensens romaner 
Hildegard 1 - 2 lavede DR P1 den 8. februar 2010 i Religi-
onsrapporten en temaudsendelse om Hildegard von Bin-
gen 
Læs DR's omtale og hør udsendelsen 
<Link> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DVD 
Hildegard von Bingen in portrait 
DVD (film): London, BBC ; Heathfield, East Sussex, Opus 
Arte, 2003. - 2 dvd-video'er + 1 hæfte, 26 sider, illustre-
ret, producer: Ferenc van Damme. 
(99.4 Hildegard von Bingen) 
FAUSTNR.: 44096102 
Portræt af Hildegard von Bingen samt det liturgiske dra-
ma ”Ordo Virtutum”, sunget på latin med engelske un-
dertekster 

Om perioden 

http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/hildegard-af-anne-lise-marstrand-joergensen
http://www.dr.dk/P1/Religionsrapport/udsendelser/2010/02/23095557.htm
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Arvo Pärt – religiøs mystiker eller blot en nutidig komponist? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arvo Pärt er et usædvanligt fænomen: en samtidskomponist med kultstatus! 
 
Pärt blev født i Estland i 1935. Han begyndte som ung at komponere i bedste avantgarde-stil, men brød med den og 
fandt midt i halvfjerdserne frem til en ny musik, der var baseret på enkelhed og en religiøs verdensforståelse. Det skete 
på baggrund af en kunstnerisk krise og via studier af ældre musik. Han opfandt sin egen kompositionsteknik, tintinna-
buli (se nedenfor), som han har anvendt i de fleste af sine værker sidenhen, og som har været med til at gøre Pärts mu-
sik let genkendelig.  
 
Som moderne komponist har Pärt genindført tonaliteten og velklangen. Hans musik er klangmættet, langsom, præget 
af ro og gentagelser og med en helt særlig intensitet. Det har skaffet ham en bred skare af dedikerede lyttere, der el-
lers ville gå i en stor bue uden om ny kompositionsmusik, også lyttere i den rytmiske lejr. Hans værker er blevet indspil-
let og solgt i millionoplag, og koncerter med hans musik trækker stadig et stort publikum. 
 
Med til hans popularitet hører imidlertid også markedsføringen af hans musik. Lige siden Pärt brød igennem i Vesten 
midt i firserne, er han blevet brandet som en anden populærmusiker. Hans person og munkeagtige udseende har væ-
ret en del af markedsføringen - og af mytologiseringen af ham som en hellig, verdensfjern mand. Pärt er dog som kom-
ponist i høj grad til stede i verden og er ofte dybt involveret i indspilninger og opførelser af sine værker. 
 
Arvo Pärts er erklæret kristen, og næsten alle hans værker efter bruddet med modernismen har en religiøs dimension, 
også de instrumentale. Men hans religiøsitet er en sammensat størrelse.  Han er opvokset med den lutheranske tro 
som sovjetborger i et antireligiøst samfund, konverterede siden til den russisk-ortodokse tro, ikke desto mindre er stør-
stedelen af hans religiøse korværker komponeret på basis af den romersk-katolske kirkes musikformer og tekster på 
latin. Selv anser Pärt det ikke for noget problem: 
 
 ”… musik kan ramme et religiøst punkt, uanset hvilken tro lytteren har eller ikke har. Jeg tror Gudsriget bor i menneske-
sjælens dyb. Det er måske hemmeligheden bag det hele.” 
                                  
 Arvo Pärt levede i de første mange år som komponist i konstant konflikt med de sovjetiske myndigheder, som ikke 
bifaldt hans musik.  I 1980 udvandrede han fra Sovjetunionen og bosatte sig i Berlin.  
 
Arvo Pärt modtog Sonningprisen i 2008. 
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Fakta 
 
Arvo Pärt, f.1935 
Nulevende, estisk komponist 
 
Magnificat  
Marias lovsang 
Komponeret 1989 
For blandet kor a cappella 
Latinsk tekst 
 
Te deum 
Ambrosiansk lovsang, hymne 
Komponeret 1984-85, revideret 1992 
For 3 kor, præpareret klaver, strygeorkester og bånd 
Latinsk tekst 
 
Genre/stilart  
Kirkemusik, ny kompositionsmusk, minimalisme 
Tintinnabuli-stil (opfundet af komponisten) 

”For at være komponist, må man elske hver tone man skriver” 

Musik af Arvo Pärt 
Download indspilninger på Bibzoom 

CDer med værker på Bibliotek.dk 
DVD med værker på Bibliotek.dk 

http://www.bibzoom.dk/cgi-bin/WebObjects/TShop.woa/wa/TPSSearch/?q=arvo+p%C3%A4rt&kind=MusicCollection&WOURLEncoding=UTF-8
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=musik&field6=forfatter&term6=&field2=forfatter&term2=&field3=person&term3=arvo+p%E4rt&field4=titel&term4=&field5=htitel&term5=&field1=fritekst&term1=&cclbuf=&divbuf=Alle+genrer&field_genre=&term_genre=&mat_text=&mat_ccl=&
http://bibliotek.dk/vis.php?origin=kommando&term1=lfo%3Dp%E4rt+arvo+og+ma%3Dth%0D%0A&target%5B%5D=dfa
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Anbefalede indspilninger   
 
Indspilningerne på plademærket ECM er blevet til i tæt 
samarbejde med komponisten og regnes af Pärt selv for 
autoritative versioner. 
 
Pärt, Arvo 
A portrait : his works, his life. - 2 cd'er + 1 hæfte. – 
(Naxos) 
FAUSTNR.: 25979028 
Et bredt udvalg af Pärts musik, både vokal- og instrumen-
talværker. God som introduktion til Pärts musikalske uni-
vers. Indeholder et fyldigt kommentarhæfte 
 

 

Te deum og Magnificat 
 
Pärt, Arvo 
Te Deum (1984-1986) / Tallinns Kammerorkester; diri-
gent: Tõnu Kaljuste. – (ECM new series). Indeholder Te 
deum, Magnificat, Berliner Messe og Silhouans song. 
FAUSTNR.:  20461543 
Meget smuk version af Magnificat og Te deum, indspillet i 
1993 af Kaljuste, som i mange år havde et tæt samarbej-
de med Pärt  
 
Findes også på Bibzoom.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overblik 
 

Om Arvo Pärt 
 
Dansk Wikipedia 
Kort artikel. Ikke helt opdateret 
< Link > 
 
Engelsk Wikipedia 
< Link > 
 
Arvopart.info 
Privat hjemmeside med oversigter, anmeldelser og løben-
de nyheder om Arvo Pärt 
< Link > 

 

Værker af Arvo Pärt 
 
Arvo Pärt – Works (Universal Edition) 
Mange af Pärts værker findes i flere versioner for forskel-
lige besætninger, arrangeret af komponisten selv eller af 
andre. Her får man en løbende opdateret liste med lytte-
prøver 
< Link > 

 
 

http://www.bibzoom.dk/m/T%C3%B5nu-Kaljuste-Estonian-Philharmonic-Chamber-Choir-Tallinn-Chamber-Orchestra-1/Arvo-P%C3%A4rt-Te-Deum/?sku=22011413
http://da.wikipedia.org/wiki/Arvo_P%C3%A4rt
http://en.wikipedia.org/wiki/Arvo_P%C3%A4rt
http://arvopart.info/
http://www.universaledition.com/Arvo-Paert/composers-and-works/composer/534/worklist/?sort=0%20-%20page=0#page=0
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Marstal, Henrik 
Arvo Pärt : længslen efter de hvide tangenter. - Gyldendal, 
2008. - 287 sider. - Diskografi i udvalg er blevet til i samråd 
med Jens Cornelius 
(99.4 Pärt, Arvo). 
FAUSTNR.:  27250475 
Spændende biografi med mangfoldige indfaldsvinkler. 
Beskriver Pärt som komponist, kultfænomen og menne-
ske. 
Læs fx kapitlerne ”At spille én eneste tone smukt” med ni 
karakteristikker af Pärts musik (s. 33 - 45) og ”Den smuk-
keste lyd i verden næst efter stilhed” - om samarbejdet 
mellem Pärt og pladeselskabet ECM og dets betydning for 
Pärts popularitet 
 
Findes også som e-bog på ebib.dk 
 
Arvo Pärt 
Særnummer af Dansk Musik Tidsskrift i anledning af at 
Arvo Pärt modtog Sonnings Musikpris. - Foreningen Dansk 
Musiktidsskrift, 2008. - Side 161 - 221, illustreret (nogle i 
farver). - (DMT, Dansk Musik Tidsskrift, Nr. 5/6 2008). 
FAUSTNR.:  44552396 eller 03303624 
Heri gode oversigtsartikler om Pärt og hans musik 
 
Kimberley, Nick 
Arvo Pärt: A musical journey.  
All-round introduktion i teksthæftet til cd’en: Arvo Pärt: A 
portrait : his works, his life - 2 cd'er + 1 hæfte. – (Naxos)  
FAUSTNR.:  25979028 
 
On Pärt / Paul Hillier; Tõnu Tormis. - Theatre of Voices 
Edition ; Edition Samfundet , 2005. - 80 sider, illustreret 
(nogle i farver). 
(99.4 Pärt, Arvo) 
FAUSTNR.: 26897696 
Korte essays om Arvo Pärt, skrevet af Paul Hillier, som har 
et indgående kendskab til Arvo Pärts musik og står bag 
utallige indspilninger - med gode fotografier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links  
 
Pärt for begyndere / Optakt 
Fin lille artikel med anbefalinger af indspilninger 
< Link > 
 
Pärt for begyndere / P2 
Fra P2s hjemmeside. Med links til videre læsning og lyt-
ning 
< Link > 
 
Fænomenet Pärt 
Essay fra Jernesalt. Privat hjemmeside. Kommer godt 
rundt omkring Arvo Pärt, og hvad der er skrevet om ham 
< Link > 
 
Minimalistisk musik 
Herunder afsnittet: De mystiske minimalister 
< Link > 
 
Pärt som soundtrack 
Pärt ernærede sig i perioder som filmkomponist, og hans 
øvrige musik er ofte anvendt som underlægningsmusik i 
spille- og dokumentarfilm 
< Link > 

Uddybende læsning 

http://optakt.com/artikler/komponister/part-for-begyndere-v-jens-cornelius/
http://www.dr.dk/P2/Begivenheder/ArvoPart/20070301162841.htm
http://www.jernesalt.dk/paert.asp
http://da.wikipedia.org/wiki/Minimalistisk_musik
http://www.imdb.com/name/nm0701736/
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Magnificat  
God oversigtsartikel fra Engelsk  Wikipedia med beskrivelse 
af værkets stil og opbygning 
< Link > 
 
Analysis of rhythm and form 
< Link > 
 
Analysis of Pitch, Texture, and Tintinnabulation 
Meget detaljerede analyser  fra David Pinkertons Arvo Pärt 
Information Archive 
< Link > 
 
Te deum 
Fra engelsk Wikipedia. Fin artikel med beskrivelse af vær-
kets opbygning, stil og inspiration i tidlig musik 
< Link > 
 
Enkelttone og treklang 
Om Te deum som eksempel på sammenfletningen af musik 
og stilhed. – I artiklen: ”Det universelle i det enkle” i sær-
nummeret af Dansk Musik Tidsskrift, Nr. 5/6 2008, side 206 
 
 

Andre Musikanalyser 
 
Vinther, Orla 
Musikhistorien. - Folkeskolens Musiklærerforening, 2001-
2005. – 10 bind + cd’er. 
Bind 8: Nyere tid 2.  
(78.9) 
FAUSTNR.:  24975223 eller 43443127 
Heri side 102-103: Østeuropæisk religiøs enkelhed. En kort 
introduktion, suppleret med analyse af tre eksempler fra 
den medfølgende cd, beskrevet side 166-168: Arvo Pärt  
– tre stadier i en udvikling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om Tintinnabuli-stilen  
 
Arvo Pärt udviklede i halvfjerdserne sin egen kompositions-
teknik, som han kaldte tintinnabuli: ”Ordet Tintinnabuli be-
tyder små klokker og er samtidig betegnelsen for de overto-
ner og svævninger der opstår under klokkeringning. Grund-
princippet er, at to linjer komponeres sammen: den ene i 
overvejende trinvis bevægelse, den anden i klokkeagtige 
treklange eller treklangsbrydninger. Hvis flere forløb af den 
type overlejres, opstår et klangbillede, som kan minde om 
lyden af klokker – på samme tid statisk og dynamisk.” 
(Orla Vinther: Musikhistorien bd. 8, Nyere tid, 2, s. 167/68).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Læs mere om tintinnabuli-stilen 
 
Leopold Brauneiss: Det universelle i det enkle: 
Tintinnabuli-stilens strukturer og deres betydning. – I: DMT, 
Dansk Musik Tidsskrift; Nr. 5/6 2008, side 204 - 10 
 
Henrik Marstal: De små, enkle regler 
I: Arvo Pärt : længslen efter de hvide tangenter , Side 129 -
150 

 
 

Musikanalyser 

”Tintinnabuli er en regel hvor melodien og akkompagnementet er ét. Én plus én, det 
er én, det er ikke to. Det er hemmeligheden bag denne teknik.” 

”Den gregorianske sang har lært mig hvilken kosmisk hemmelighed der ligger gemt i 
kunsten at kombinere to-tre toner med hinanden”  

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnificat_(P%C3%A4rt)
http://www.arvopart.org/analyses/chapter_4.html
http://www.arvopart.org/analyses/chapter_5.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Te_Deum_(P%C3%A4rt)
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Lyt til Pärt: 
Centrale værker i tintinnabuli-stil 
 
Für Alina er for klaver. Det første værk i tintinnabuli-stil. 
Meget simpel musik og et godt sted at begynde, hvis man 
vil lære stilen at kende. 
<Link> 
 
Tabula Rasa for 2 violiner, strygeorkester og prepareret 
klaver. Udkom i 1984 som det første af mange indspilnin-
ger på plademærket ECM og betød et totalt gennembrud  
for  Arvo Pärt i Vesten.   
<Link> 
 
Cantus in memoriam Benjamin Britten. For strygeorke-
ster og klokke. Komponeret til minde om komponisten 
Benjamin Britten. Elegisk mol-musik med konstant falden-
de tonerækker. Cantus blev  brugt som underlægningsmu-
sik i  Michael Moores film ”Fahrenheit 9/11”. 
<Link> 
 
Fratres. Findes i et utal af arrangementer, fra violin og 
klaver til slagtøjsensemble, alle med Pärts særkende: re-
petitive mønstre, velklang, enkelhed,  inderlighed. Spiritu-
el instrumentalmusik! 
<Link> 
 
Spiegel im Spiegel. Der foregår ikke ret meget i Spiegel im 
Spiegel, men den helt særlige fredfyldte stemning har 
gjort det til et af de mest elskede af Pärts værker. Kritiker-
ne kalder det statisk, men det er nr. 4 på DRs Top 50 over 
klassiske værker! Oprindeligt komponeret for violin og 
klaver, men findes også i andre versioner.  
<Link> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DVD 
 
A. Pärt : 24 preludes for a fuge 
Idéale Audience International, 2008. - 1 dvd-video + 1 
hæfte. - (Juxtapositions, 4). 
FAUSTNR.:  27179975 
Fin portrætfilm om Arvo Pärt, opdelt i 24 
”præludier” (kapitler). Vi får et indblik i hans tanker om 
musik og religiøsitet og hans arbejde med sine kompositi-
oner og indspilninger  
 
Findes også på YouTube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Björk interviewer Arvo Pärt  
Interview til BBC programmet Modern Minimalists 1997 
<Link> 
 

 

”I meget klassisk musik er man henvist til bare at sætte sig ned og lytte. 
Men i Pärts musik kan man gå ind og bo der” / Björk  

Inspiration 

http://www.youtube.com/watch?v=TzIZPZN5K60
http://www.youtube.com/watch?v=f-J8LNcZgTA
http://www.youtube.com/watch?v=9_hTnY6VgwM
http://www.youtube.com/watch?v=MrnFF_WPg7A
http://www.youtube.com/watch?v=TJ6Mzvh3XCc
http://www.youtube.com/watch?v=cKcIM00Xq_Y
http://www.youtube.com/watch?v=2pDjT1UNT3s

