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KONSERT

Tønsberg Domkirke 
Lørdag 11. februar 2023 kl. 18

Kongsberg kirke 
Søndag 12. februar 2023 kl. 19

ITALIA.1600 

MEDVIRKENDE

Daniel Sæther  kontratenor 
Caroline Eidsten Dahl  blokkfløyte
Ingrid Økland  barokkfiolin 
Henrikke G. Rynning viola da gamba
Erik S. Høsøien  teorbe 

KOMMENDE KONSERTER

Tirsdag 4. april kl 21: Strømsø kirke, Drammen
Onsdag 5. april: Lillestrøm kirke
Pasjonsmusikk i den stille uke
Bl. a. Stabat Mater av Pergolesi
Med Mari Aschehoug, sopran, Gunnar Hauge, barokkcello, og Erik S. Høsøien,
teorbe 

Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyte
Daniel Sæther, kontratenor
Ingrid Økland, barokkfiolin

Christian IV Consort er et aktivt norsk barokkensemble med minst 12
konserter årlig. Ensemblet behersker et stort repertoar med musikk fra
perioden ca 1575-1800. 

De faste medlemmene er:

Ensemblet benytter seg ofte av frilansere, og er derfor fleksibelt i både
uttrykk og størrelse. De senere årene har ensemblet utviklet et sterkt
engasjement for utviklingen av det norske barokkmiljøet og har tatt initiativ
til nettverket Barokk-kooperativet, som blant annet arrangerer faglige
møteplasser.

I mars 2022 spilte ensemblet inn sin første CD, på LAWO Classics, med
Händels Neun Deutsche Arien. Planlagt utgivelse er i løpet av 2023. 



PROGRAM
 
 

Giovanni Paolo Cima (ca 1570-1630)
Sonata à 2

 
Alessandro Stradella (1639-1682)

Crocifissione
 

Biagio Marini (1594-1663) 
Sonata sopra la Monica

 
Cipriano de Rore (ca 1515-1565)

Ancor che col partire
   

Giovanni Bassano (1558-1617)
Ancor che col partire

(diminusjoner over bass-stemmen)
 

Giovanni Battista Spadi (død 1590?)
Ancor che col partire 

(diminusjoner over sopran-stemmen)
 

Alessandro Stradella (1639-1682)
Sinfonia i d-moll

 
Dario Castello (1602–1631)

Sonata decima a 3 
 

Alessandro Scarlatti (1670-1725)
Infirmata vulnerata

 
 

TEKSTER (Oversatt)

Crocifissione
Recit:
Med jernspiker, Korsfestet til bjelken,
gikk den evige kjærlighet bort,nær
slutten av denne smertefulle lidelsen,
døden avslørte
hans lidelser:

Aria:
De mange alvorlige sår som ble
påført meg
Har jeg allerede fåttJeg har gått over
elven Som mine lidelser har fylt med
blod. Alt min tror har krevd av meg,
har fyllt mitt hjerte. Tiden er inne.
Kom mit hjerte, la oss dø. Tau og
kjetting tålte min kjærlighet, Dette
hjertet blødde allerede til det gikk
over i smerte I denne grusomme
stormenhjertet mitt har allerede
forliset:Tiden er inne,Kom mitt hjerte,
la oss dø nå!

Recit og arie
Når han dør, gir han oss bevis på sin
ivrige
kjærlighet. Åh mitt hjerte hva tenker
du når du hører slike søte ord?

når livet begynner igjen og jeg vender
tilbake:
Og slik, tusen ganger hver dag
ville jeg forlate deg:
for slik banker hjertet mitt når vi
møtes

Infirmata vulnerata 
Largo: 
Sjelen er svak og forvirret av kjærlig
lengsel; i mektige strømmende glør
blekner den til lykke.

Recitativ: 
Kjære søte elsker, hvorfor har du
vendt deg mot meg i grusomhet, som
du aldri fant forrædersk?

Largo: 
Forny mine sår smerte, stikk hull i
hjertet mitt!
Jeg frykter ingen pine.
Hvorfor viser du deg selv hard og
streng?

Aria:
Jeg er din trofaste, vær tilbøyelig til
meg.
Du har vunnet, kjære
mitt hjerte er dedikert til deg med
glede.

Recitativ:
Alltid ønsket og alltid velkommen,
du vil alltid være i meg.

Allegro: 
Kom, elskede, verdig all kjærlighet, jeg
vil være forbundet til deg for alltid.

Ancor che col partire
Selv om det å skilles fra deg
er en slags død,
Ville jeg gjerne forlate deg hver time,
hvert øyeblikk,
så stor er gleden


