
Nenia Brass Band, Kerteminde & Odense FDF Musikkreds
samt Faaborgkoret medvirker. Konferencier Erik Hammerbak.

150 års fødselsdagskoncert

Carl 1879 - 14 år gammel  
regimentsmusiker

Gratis 
adgang

 Ladeporten åbnes  
kl. 14.30

31. maj 2015 kl. 15.00 i musikladen på Bramstrup Gods
for komponisten Carl Nielsen

født 9. juni 1865 i Sortelung v/ Bramstrup.

nenia brass band



Nenia Brass Band & Odense FDF Musikkreds
Dirigent: Michael Thrane

Faaborgkoret
Dirigent: Eva Simony

Niels J. Jørgensen / Niels ”maler” (Carl Nielsens far) – arr.: Hans Tjalve
Højby Skyttemarch – fanerne fra Højby Skytteforening føres ind

Carl Nielsen – arr.: Denis Wright
Forspil til 2. akt – fra operaen ”Saul og David”

Lars Kristian Hansen – født 1949
Midtfynske refleksioner – (”NIELSENIANA”) – uropførelse

Carl Nielsen – arr.: Erik Hammerbak
Forspil til 7. billede – fra skuespillet ”Moderen”

Carl Nielsen – arr.: Erik Hammerbak
Den milde dag er lys og lang – fra ”Fynsk Foraar”

Carl Nielsen – arr.: Knud Graugaard
March – fra skuespillet ”Moderen”

Tekst: Morten Børup
Våren

Tekst: Harald Bergstedt – sats: Carsten B. Nielsen
Solen er så rød mor

Tekst: Chr. Richardt – sats: Povl Chr. Balslev
Lær mig, nattens stjerne

Tekst: Aage Berntsen
De gamle

Tekst: H.C. Andersen - sats: Ole Kongsted
Hun mig har glemt!

Tekst: Vilhelm Andersen – sats: Ole Kongsted
Fordum var der fred på gaden

Nenia Brass Band & Odense FDF Musikkreds
Dirigent: Michael Thrane

Carl Nielsen – arr.: Herbert Møller
Festpræludium

FællessaNG 2 (Bagsiden)

Carl Nielsen – arr.: Erik Hammerbak
Præludium nr. 3 – fra ”29 små præludier”  

Carl Nielsen – arr.: Erik Hammerbak
Den Danske Sang 1  
(Den danske sang – Tit er jeg glad – Havet omkring Danmark –  
Jens Vejmand – Du danske mand)

Carl Nielsen – arr.: Jacob Vilhelm Larsen
Orientalsk Festmarch – fra skuespillet ”Aladdin”

Niels J. Jørgensen / Niels ”maler” (Carl Nielsens far) – arr.: Hans Tjalve
Højby Skyttemarch – fanerne fra Højby Skytteforening føres ud

Peter Hansen. En stenhugger på landevejen. U.dat. Faaborg Museum

FællessaNG 1 (Bagsiden)

Sponsorer: Niels Langkilde, Bramstrup • Den Faberske Fond, Ryslinge • 
Faaborg-Midtfyn Kommune • Fynske Frimureres Fond • Spar, Sdr. Nærå

Arrangører: Mogens Kej Rasmussen, Årslev – Ole Thrane, Odense  
Forsidefoto: Carl Nielsen Museet - Højby Skytteforenings gl. fane  
Design og layout: Lena Nørgaard Fischer



Carl Nielsen - Tekst: Johannes Jørgensen
Arr.: Erik Hammerbak

FællessaNG 1

Nu er dagen fuld af sang

1. Nu er dagen fuld af sang,
 og nu er viben kommen,
 bekkasinen natten lang
 håndterer elskovstrommen.
 [:Plukke, plukke dugget strå,
 plukke, plukke siv ved å,
 plukke, plukke blomster.:]

2. Engen er nu gyldengul
 af tunge kabbelejer,
 søndenvinden byder op,
 og dueurten nejer.
 
3. Dammen ligger dagen ud
 med brudelys i hænde,
 rækker højt de ranke skud,
 at solen må dem tænde.
 
4. Nu vil mø med silkestik
 på brudelinet sømme;
 den, som ingen bejler fik,
 hun ta’r sig en i drømme.
 
5. Ræk mig en forglemmigej
 og sidst en krusemynte,
 sådan slutter vi vor leg
 så glad, som den begyndte.

Carl Nielsen – Tekst: Jeppe Aakjær
Arr.: Erik Hammerbak

FællessaNG 2

Nu lyser løv i lunde

1. Nu lyser løv i lunde,
 grønt ligger Danmarks land
 imellem blanke sunde,
 et skjold med sølverrand;
 frugtblomsters hvide pletter
 det rige, grønne felt,
 mens højt de lyse nætter
 slår ud sit sommertelt.

2.  Nu løses fugletunger
 af vinterdødens band,
 et solskinskor de sjunger
 i skovens frie land; –
 de kalder os, de stemmer,
 ud fra vort hverdagsbur,
 fjernt fra dets fangetremmer
 at finde dig, natur!

3. Den frihed, som vi savner
 bag byens mur og tag,
 på åben mark vi favner
 en solglad junidag;
 så skære er dens kinder
 som æbleblomstens blad,
 og om dens hår sig vinder
 dugdråbers perlerad.

4. Du lyse, friske sommer! 
 vor friheds unge brud,
 fra støv og støj vi kommer
 til fred og stilhed ud.
 Vort liv til lyst du vende
 på dagens solskinsfelt,
 og over os du spænde
 de lyse nætters telt!


