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Orlando Gibbons (1583 – 1625)
Magnificat
Almighty and Everlasting God

William Byrd (1543 – 1623)
Kyrie (ur fyrstämmig mässa)
Gloria (ur fyrstämmig mässa)

G-P. da Palestrina (1526 – 1594)
Veni Sponsa Christi

William Byrd
Credo (ur fyrstämmig mässa)

G.P. da Palesrina 
Sicut cervus

William Byrd
Sanctus (ur fyrstämmig mässa)

G.P. da Palesrina 
Super flumina

William Byrd
Agnus Dei (ur fyrstämmig mässa)

Orlando Gibbons
Veni Creator
Nunc Dimittis

1500 reformation

Konserten är den tredje i serien Sjuhundra år på sju konserter.

Nästa konsert
den 14 oktober

Idehistorisk introduktion kl. 18.00
Barock kl. 18.30

ensemble ART

har sjungit tillsammans sedan 1999 då
ensemblens medlemmar alla studerade

kyrkomusik vid Musikhögskolan i Göteborg.
Numera har de spridits ut i Sverige; Tobias 

Nilsson frilansar som sångare och organist, har
Göteborg som bas men framträder ofta vid
konserter runt om i landet; Samuel Eriksson 

har studerat kyrkomusik i Newcastle i England
och tjänstgör nu i Träslövs församling i

Varberg; Mattias Eklund tjänstgör i Trollhättans
församling men är också en mycket aktiv

frilansmusiker och Anders Börjesson är utbildad
diplomorganist med studier i bl a Paris

och tjänstgör nu i Ovanåkers församling i
Hälsingland.

Tobias Nilsson – countertenor
Samuel Eriksson – tenor

Mattias Eklund – baryton
Anders Börjesson – bas

Orlando Gibbons (1583 – 1625) tillhörde en skara tonsättare som
får sägas vara den första generationen att vara skolade helt i den
protestantiska kyrkan. Få av hans kompositioner publicerades
under hans livstid. Som kuriosa kan nämnas att pianisten Glenn
Gould nämner Orlando Gibbons som en av sina favoritkomposi-
törer.

William Byrd (1543 – 1623) var en av Englands främsta kompo-
sitörer under den Elizabethanska eran. Han var själv katolik men
skrev inte bara musik för den katolska kyrkan utan även för den
anglikanska. Dessutom skrev han en stor mängd instrumentalmu-
sik, bl a för klaver och för luta.
Byrd skrev tre latinska mässor; en trestämmig, en fyrstämmig och
en femstämmig. Den fyrstämmiga; som dagens program är upp-
byggt kring, skrevs först av de tre, år 1592. Man tror att dessa mäss-
sor inte skrevs för liturgiskt bruk utan snarare som studier; praktisk,
någorlunda enkel musik att framföra.
Man kan också notera att han var först av engelsmännen att inklu-
dera Kyrie i en mässkomposition. Detta hade man inte gjort innan.

G.P. da Palestrina (1526 – 1594) var en av renässansens främsta
kompositörer. Han föddes i den lilla byn Palestrina och dog i Rom.
Han har skrivit mängder av musik, bl a ett flertal mässor. Den mest
kända, Missa Papae Marcelli, tros ha skrivits för att blidka de kraf-
ter som tyckte att musiken i kyrkan blivit för konstfärdig; att texten
och budskapet inte gick fram tydligt nog.



MAGNIFICAT (Luk 1:46-55)

Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från
släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har
övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.  
Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tom-
hänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,
från evighet till evighet.
Amen.

ALMIGHTY AND EVERLASTING GOD

Allsmäktige och evige Gud
se i nåd våra svagheter,
och i all vår fara och nöd
sträck ut din högra hand
för att hjälpa och försvara oss.
Genom Jesus Kristus vår Herre.
Amen.

KYRIE

Herre, förbarma dig.
Kristus, förbarma dig.
Herre, förbarma dig.

GLORIA

Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden åt människor som har hans välbehag.
Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig,
vi tackar dig för din stora härlighet.
Herre Gud, himmelske konung,

Gud Fader allsmäktig.
Herre, Guds enfödde Son, Jesus Kristus.
Herre Gud, Guds lamm, faderns Son.
Du som borttager världens synder, förbarma dig över oss.
Du som borttager världens synder, tag emot vår bön.
Du som sitter på Faderns högra sida, förbarma dig över oss.

Ty du allena är helig, du allena Herre,
du allena den högste, Jesus Kristus, med den helige Ande,
i Guds Faderns härlighet.
Amen.

VENI SPONSA CHRISTI

Kom, du Kristi trolovade,
tag emot kronan som Herren,
före tidens början, åt dig berett.

CREDO

Jag tror på en Gud, allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är.

Och på en Herre, Jesus Kristus,
Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid,
Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,

född och icke skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor och för vår frälsnings skull
har nedstigit frän himmelen.
Och han har antagit kött genom den helige Ande
av jungfrun Maria och blivit människa.
Han har ock blivit korsfäst för oss under Pontius Pilatus,
lidit och blivit begraven.
På tredje dagen har han uppstått efter skrifterna
och uppstigit till himmelen. Han sitter på Faderns högra sida
och skall igenkomma i härlighet för att döma levande och döda,
och på hans rike skall icke vara någon ände.

Och på den helige Ande, Herren och Livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och förhärligas
och som har talat genom profeterna.
Och på en, helig, katolsk och apostolisk kyrka.
Jag bekänner ett dop till syndernas förlåtelse
och förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.
Amen.

SICUT CERVUS (Ps 42:2)

Som hjorten längtar till bäckens vatten,
så längtar jag till dig, o Gud.

SANCTUS

Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Himlarna och jorden är fulla av din härlighet.
Hosianna i höjden.
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.
Hosianna i höjden.

SUPER FLUMINA Ps 137:2-3

Vid Babylons floder
satt vi och grät,
när vi tänkte p å Sion,.
I pilträden som växte där
hade vi hängt våra lyror.

AGNUS DEI

Guds lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss.
Guds lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss.
Guds lamm, som borttager världens synder, giv oss din frid.

VENI CREATOR

Kom helige Ande, Skapare, kom
tag din boning i dinas själar,
du från vilken våra hjärtan fick sitt liv
O, fyll dem med din himmelska nåd.

Du är den tröst från ovan,
Som den Högste ger oss som gåva.
Du är livets källa, en kärlekens eld
Och den ande som smörjer oss.

NUNC DIMITTIS (Luk 2:29-32)

Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat,
ty mina ögon ha sett din frälsning,
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna,
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,
från evighet till evighet.
Amen.


