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Liebeslieder Waltzer op. 52 (1869)
1. Rede, Mädchen, allzu liebes

1. Tal pige, alt for dejlige

Rede, Mädchen, allzu liebes,
das mir in die Brust, die kühle,
hat geschleudert mit dem Blicke
diese wilden Glutgefühle!

Tal pige, alt for dejlige,
som ind i mit kølige bryst
med blikket har slynget
disse vilde glødende følelser!

Willst du nicht dein Herz erweichen,
willst du, eine Überfromme,
rasten ohne traute Wonne,
oder willst du, daß ich komme?

Vil du ikke formilde dit hjerte,
vil du, som er så from,
hvile uden tryg lyksalighed,
eller vil du at jeg kommer?

Rasten ohne traute Wonne,
nicht so bitter will ich büßen.
Komme nur, du schwarzes Auge.
Komme, wenn die Sterne grüßen.

Hvile uden tryg lyksalighed,
ikke så bitter vil jeg bøde.
Kom bare, du sorte øje,
kom når stjernerne hilser.
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2. Am Gesteine rauscht die Flut

2. Ved klippen bruser floden

Am Gesteine rauscht die Flut,
heftig angetrieben;
wer da nicht zu seufzen weiß,
lernt es unterm Lieben.

Ved klippen bruser floden,
heftigt drevet frem;
den som ikke der forstår at sukke
lærer det i kærligheden.

3. O die Frauen, o die Frauen

3. O kvinderne, o kvinderne

O die Frauen, o die Frauen,
wie sie Wonne tauen!
Wäre lang ein Mönch geworden,
wären nicht die Frauen!

O kvinderne, o kvinderne,
hvor de bærer lyksaligheden!
Jeg var for længst blevet munk,
hvis ikke det var for kvinderne.

4. Wie des Abends schöne Röte

4. Som aftenens smukke rødme

Wie des Abends schöne Röte
möcht ich arme Dirne glühn,
Einem, Einem zu gefallen,
sonder Ende Wonne sprühn.

Som aftenens smukke rødme
ville jeg arme tøs gløde,
for at blive afholdt af én, én,
uden ende sprudle lyksalighed.

5. Die grüne Hopfenranke

5. Den grønne humleranke

Die grüne Hopfenranke,
sie schlängelt auf der Erde hin.
Die junge, schöne Dirne,
so traurig ist ihr Sinn!

Den grønne humleranke
slynger sig på jorden hen.
Den unge, smukke tøs,
hendes sind er så sørgmodigt.

Du höre, grüne Ranke!
Was hebst du dich nicht himmelwärts?
Du höre, schöne Dirne!
Was ist so schwer dein Herz?

Hør, du grønne ranke!
Hvorfor løfter du dig ikke mod himlen?
Hør, du smukke tøs!
Hvorfor er dit hjerte så tungt?

Wie höbe sich die Ranke,
der keine Stütze Kraft verleiht?
Wie wäre die Dirne fröhlich,
wenn ihr das Liebste weit?

Hvordan kunne ranken løfte sig
som ingen støttekraft får?
Hvordan kunne tøsen være glad,
når hendes elskede er langt borte?

er medlem af
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6. Ein kleiner, hübscher Vogel

6. En lille, smuk fugl

Ein kleiner, hübscher Vogel
nahm den Flug
zum Garten hin,
da gab es Obst genug.
Wenn ich ein hübscher,
kleiner Vogel wär,
ich säumte nicht,
ich täte so wie der.

En lille, smuk fugl
tog flugten
hen til haven,
dér var der nok af frugt.
Hvis jeg var en smuk,
lille fugl,
ville jeg ikke tøve,
jeg ville gøre som den.

Leimruten-Arglist
lauert an dem Ort;
der arme Vogel
konnte nicht mehr fort.
Wenn ich ein hübscher,
kleiner Vogel wär,
ich säumte doch,
ich täte nicht wie der.

Limpinds-lumskhed
lurer på stedet;
den arme fugl
kunne ikke mere komme bort.
Hvis jeg var en smuk,
lille fugl,
ville jeg tøve,
jeg ville ikke gøre som den.

Der Vogel kam
in eine schöne Hand,
da tat es ihm,
dem Glücklichen, nicht and.
Wenn ich ein hübscher,
kleiner Vogel wär,
ich säumte nicht,
ich täte doch wie der.

Fuglen kom ind
i en smuk hånd,
da gjorde den (hånden) den,
den heldige, ikke ondt.
Hvis jeg var en smuk,
lille fugl,
ville jeg ikke tøve,
jeg ville gøre som den.

7. Wohl schön bewandt

7. Ret skønt bevendt

Wohl schön bewandt
War es vorehe
Mit meinem Leben,
Mit meiner Liebe;
Durch eine Wand,
Ja durch zehn Wände,
Erkannte mich
Des Freundes Sehe;
Doch jetzo, wehe,
Wenn ich dem Kalten
Auch noch so dicht
Vor‘m Auge stehe,
Es merkt‘s sein Auge,
Sein Herze nicht.

Ret skønt bevendt
var det førhen
med mit liv,
med min kærlighed;
gennem en væg,
ja gennem ti vægge,
genkendte mig
vennens blik;
Men nu, ak ve,
når jeg hos den kolde (ven)
selv nok så tæt,
står foran hans øje,
så mærker hans øje,
hans hjerte det ikke.
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8. Wenn so lind dein Auge mir

8. Når så mildt dit blik mig

Wenn so lind dein Auge mir
und so lieblich schauet,
jede letzte Trübe flieht
welche mich umgrauet.

Når så mildt dit blik mig
og så kærligt skuer,
selv den sidste sorg flyr
som lurer omkring mig.

Dieser Liebe schöne Glut,
laß sie nicht verstieben!
Nimmer wird, wie ich, so treu
dich ein andrer lieben.

Denne kærligheds skønne glød,
lad den ikke fare bort.
Aldrig vil, så trofast som jeg,
en anden elske dig.

9. Am Donaustrande

9. Ved Donaus strand

Am Donaustrande,
da steht ein Haus,
da schaut ein rosiges
Mädchen aus.

Ved Donaus strand,
der ligger et hus,
der kigger en rosenkindet
pige ud.

Das Mädchen,
es ist wohl gut gehegt,
zehn eiserne Riegel
sind vor die Türe gelegt.

Pigen
hun er godt passet på,
ti slåer af jern
er sat for døren.

Zehn eiserne Riegel
das ist ein Spaß;
die spreng ich
als wären sie nur von Glas.

Ti slåer af jern
det er en spøg;
dem sprænger jeg,
som var de kun af glas.

10. O wie sanft die Quelle sich

10. O hvor blidt kilden sig

O wie sanft die Quelle sich
durch die Wiese windet!
O wie schön, wenn Liebe sich
zu der Liebe findet!

O hvor blidt kilden sig
gennem engen snor!
O hvor dejligt når kærlighed
finder hen til kærligheden.

11. Nein, es ist nicht auszukommen mit
den Leuten

11. Nej, det er ikke til at komme ud af det
med folk

Nein, es ist nicht auszukommen mit den
Leuten;
Alles wissen sie so giftig auszudeuten.

Nej, det er ikke til at komme ud af det med
folk;
alt forstår de at fortolke så giftigt.

Bin ich heiter, hegen soll ich lose Triebe;
bin ich still, so heißts, ich wäre irr aus Liebe.

Er jeg munter, må jeg have løse tilbøjeligheder;
er jeg stille, så siges det, at jeg må være skør af
kærlighed.

12. Schlosser auf, und mache Schlösser

12. Smed, kom og lav låse

Schlosser auf, und mache Schlösser,
Schlösser ohne Zahl;
denn die bösen Mäuler will ich
schließen allzumal.

Smed, kom og lav låse,
låse i hobevis;
for de onde munde vil jeg
låse alle tilsammen.
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13. Vögelein durchrauscht die Luft

13. Den lille fugl suser gennem luften

Vögelein durchrauscht die Luft,
sucht nach einem Aste;
und das Herz, ein Herz begehrt’s,
wo es selig raste.

Den lille fugl suser gennem luften
og leder efter en gren;
og hjertet, et hjerte begærer det,
hvor det saligt kan hvile.

14. Sieh, wie ist die Welle klar

14. Se, hvor er bølgen klar

Sieh, wie ist die Welle klar,
blickt der Mond hernieder!
Die du meine Liebe bist,
liebe du mich wieder!

Se, hvor er bølgen klar,
blinker månen herned!
Du, som er min elskede,
elsk du mig igen.

15. Nachtigall, sie singt so schön

15. Nattergalen, den synger så smukt

Nachtigall, sie singt so schön,
wenn die Sterne funkeln.
Liebe mich, geliebtes Herz,
küsse mich im Dunkeln!

Nattergalen, den synger så smukt
når stjernerne funkler.
Elsk mig, elskede hjerte,
kys mig i mørket!

16. Ein dunkeler Schacht ist Liebe

16. En dunkel skakt er kærlighed

Ein dunkeler Schacht ist Liebe,
ein gar zu gefährlicher Bronnen;
da fiel ich hinein, ich Armer,
kann weder hören noch sehn,
nur denken an meine Wonnen,
nur stöhnen in meinen Wehn.

En dunkel skakt er kærlighed,
en alt for farlig brønd;
der faldt jeg ned, jeg arme,
kan hverken høre eller se,
kun tænke på min lyksalighed,
kun stønne i min ve.

17. Nicht wandle, mein Licht, dort außen

17. Gå ikke, mit lys, derude

Nicht wandle, mein Licht, dort außen
im Flurbereich!
Die Füße würden dir, die zarten,
zu naß, zu weich.

Gå ikke, mit lys, derude
i engdraget!
Dine fødder, de sarte, ville blive
for våde, for bløde,

All überströmt sind dort die Wege,
die Stege dir;
so überreichlich tränte dorten
das Auge mir.

Helt oversvømmede er der vejene
og stierne for dig;
så alt for rigeligt randt tårerne
af øjet på mig.

18. Es bebet das Gesträuche

18. Buskadset skælver

Es bebet das Gesträuche,
gestreift hat es im Fluge
ein Vögelein.
In gleicher Art erbebet
die Seele mir, erschüttert
von Liebe, Lust und Leide,
gedenkt sie dein.

Buskadset skælver,
strejfet har det i flugten
en lille fugl.
På samme måde skælver
min sjæl, rystet
af kærlighed, lyst og sorg,
mindes den dig.
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Neue Liebeslieder Waltzer op. 65 (1875)
1. Verzicht, o Herz, auf Rettung

1. Giv afkald, o hjerte, på redning

Verzicht, o Herz, auf Rettung,
dich wagend in der Liebe Meer!
Denn tausend Nachen schwimmen
zertrümmert am Gestad umher!

Giv afkald, o hjerte, på redning,
når du vover dig ud på kærlighedens hav!
For tusind både driver
knuste ved dets bredder!

2. Finstere Schatten der Nacht

2. Mørke skygger i natten

Finstere Schatten der Nacht,
Wogen- und Wirbelgefahr!
Sind wohl, die da gelind
rasten auf sicherem Lande,
euch zu begreifen im Stande?
Das ist der nur allein,
welcher auf wilder See
stürmischer Öde treibt,
Meilen entfernt vom Strande.

Mørke skygger i natten,
bølge- og hvirvelfare!
Er de mon, de som mildt
gør ophold på sikker grund,
I stand til at begribe jer?
Det er kun den alene
som på det vilde hav
i stormfuld ensomhed driver rundt,
milevidt fra bredden.

3. An jeder Hand die Finger

3. På hver hånd mine fingre

An jeder Hand die Finger
hatt‘ ich bedeckt mit Ringen,
die mir geschenkt mein Bruder
in seinem Liebessinn.
Und einen nach dem andern
gab ich dem schönen,
aber unwürdigen Jüngling hin.

På hver hånd mine fingre
havde jeg dækket med ringe,
som min bror havde givet mig
af sit kærlige sind.
Og den ene efter den anden
gav jeg bort til den smukke,
men uværdige ungersvend.

4. Ihr schwarzen Augen, ihr dürft nur winken

4. I sorte øjne, I behøver blot at blinke

Ihr schwarzen Augen, ihr dürft nur winken;
Paläste fallen und Städte sinken.
Wie sollte steh‘n in solchem Strauß
mein Herz, von Karten das schwache Haus?

I sorte øjne, I behøver blot at blinke;
paladser falder og byer synker.
Hvordan skulle da i sådan strid
mit hjerte stå, det svage korthus?

5. Wahre, wahre deinen Sohn

5. Vogt, vogt din søn

Wahre, wahre deinen Sohn,
Nachbarin, vor Wehe,
weil ich ihn mit schwarzem Aug‘
zu bezaubern gehe.

Vogt, vogt din søn,
nabokone, for smerte,
mens jeg med sorten øje
går hen for at fortrylle ham.

O wie brennt das Auge mir,
das zu Zünden fordert!
Flammet ihm die Seele nicht –
deine Hütte lodert.

O hvor brænder mit øje
som kræver at stikke i brand!
Hvis hans sjæl ikke flammer op –
vil din hytte stå i lys lue.
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6. Rosen steckt mir an die Mutter

6. Min mor sætter roser på mig

Rosen steckt mir an die Mutter,
weil ich gar so trübe bin.
Sie hat recht, die Rose sinket,
so wie ich, entblättert hin.

Min mor sætter roser på mig,
fordi jeg er så trist.
Hun har ret: roser segner,
lige som jeg, uden blade hen.

7. Vom Gebirge Well auf Well

7. Fra bjergene bølge efter bølge

Vom Gebirge Well auf Well
kommen Regengüsse,
und ich gäbe dir so gern
hunderttausend Küsse.

Fra bjergene, bølge på bølge,
kommer regnskyl;
og jeg gav dig så gerne
hundred tusind kys.

8. Weiche Gräser im Revier

8. Bløde græsser på området

Weiche Gräser im Revier,
schöne, stille Plätzchen!
O, wie linde ruht es hier
sich mit einem Schätzchen!

Bløde græsser på området,
skønne, stille små steder!
O, hvor herligt hviler man sig her
med en lille skat!

9. Nagen am Herzen fühl ich ein Gift mir

9. Jeg føler en gift gnave mig i hjertet

Nagen am Herzen fühl ich ein Gift mir.
Kann sich ein Mädchen,
ohne zu fröhnen zärtlichem Hang,
fassen ein ganzes wonneberaubtes Leben
entlang?

Jeg føler en gift gnave mig i hjertet.
Er det muligt for en pige,
ikke at hengive sig til kærlig tilbøjelighed,
og tilbringe et helt liv uden inderlig glæde?

10. Ich kose süß mit der und der

10. Jeg kæler sødt med den ene pige og den
anden

Ich kose süß mit der und der
und werde still und kranke,
denn ewig, ewig kehrt zu dir,
o Nonna, mein Gedanke!

Jeg kæler sødt med den ene pige og den næste,
og bliver stille og syg,
for altid, altid vender til dig,
o Nonna, min tanke!

11. Alles, alles in den Wind

11. Alt, alt i vinden

Alles, alles in den Wind
sagst du mir, du Schmeichler!
Alle samt verloren sind
deine Müh’n, du Heuchler!

Alt, alt i vinden
siger du mig, du smigrer!
Alt sammen er spildt
af din møje, du hykler!

Einem andern Fang’ zu lieb
stelle deine Falle!
Denn du bist ein loser Dieb,
denn du buhlst um alle!

Til at fange en anden vær venlig
at stille din fælde!
For du er en troløs tyv,
for du bejler til alle!

8

12. Schwarzer Wald, dein Schatten ist so
düster!

12. Sorte skov, din skygge er så dyster

Schwarzer Wald, dein Schatten ist so düster!
Armes Herz, dein Leiden ist so drückend!
Was dir einzig wert, es steht vor Augen;
ewig untersagt ist Huldvereinung.

Sorte skov, din skygge er så dyster!
Stakkels hjerte, din smerte er så tung!
Hvad der ene er værd for dig, står foran dine
øjne;
evig forbudt er forening i kærlighed.

13. Nein, Geliebter, setze dich

13. Nej, elskede, sæt dig

Nein, Geliebter, setze dich
mir so nahe nicht!
Starre nicht so brünstiglich
mir ins Angesicht!

Nej, elskede, sæt dig
ikke så nær ved mig!
Stir ikke så lidenskabeligt
mig i ansigtet!

Wie es auch im Busen brennt,
dämpfe deinen Trieb,
daß es nicht die Welt erkennt,
wie wir uns so lieb.

Hvor meget det end brænder i brystet,
så dæmp din trang,
så ikke verden skal opdage
hvor meget vi elsker hinanden.

14. Flammenauge, dunkles Haar

14. Flammeøjne, mørkt hår

Flammenauge, dunkles Haar,
Knabe wonnig und verwogen,
Kummer ist durch dich hinein
in mein armes Herz gezogen!

Flammeøjne, mørkt hår,
dejlige og forvovne dreng,
kummer er ved dig ind
i mit arme hjerte draget!

Kann in Eis der Sonne Brand,
sich in Nacht der Tag verkehren?
Kann die heisse Menschenbrust
atmen ohne Glutbegehren?

Kan til is sig solens brand,
sig til nat dagen forvandle?
Kan det hede menneskebryst
ånde uden glødende begær?

Ist die Flur so voller Licht,
daß die Blum’ im Dunkel stehe?
Ist die Welt so voller Lust,
daß das Herz in Qual vergehe?

Er vangen så fuld af lys
for at blomsterne skal stå i mørke?
Er verden så fuld af lyst
for at hjertet skal forgå i kval?

15. Zum Schluß

15. Til sidst

Nun, ihr Musen, genug!
Vergebens strebt ihr zu schildern,
Wie sich Jammer und Glück
wechseln in liebender Brust.
Heilen könnet die Wunden ihr nicht,
die Amor geschlagen;
Aber Linderung kommt einzig,
ihr Guten, von euch.

Nu, I muser, nok!
Forgæves stræber I mod at skildre
hvordan jammer og lykke
veksler i elskende bryst.
Hele kan sårene I ikke,
som Amor har slået;
men lindring kommer ene,
I gode, fra jer.

Tekster af
Georg Friedrich Daumer (1800-1875), dog ”Zum Schluß” af Johann Wolfgang Goethe (1749-1832).
Oversættelse ved Ole Kongsdal Jensen & andre.
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PIANISTERNE
Laurits Dragsted er
Bachelor fra Det
kgl. Danske Musikkonservatorium i
2011. Han har dertil
studeret i Paris ved
Eugen Indjic og i
København
ved
Jens Elvekjær og
Tim Frederiksen.
Han er en efterspurgt kammermusiker og repetitør
på musikfestivaler og i kammermusikforeninger, og har nyligt haft optrædener i Firenze og
New York. Hans primære fokus er arbejdet
med opera og lied-sangere, senest på Opera
Nordsjællands opsætning af P. Mascagnis Cavalleria Rusticana og på produktioner af
Brundibar af H. Krasa og E. Humperdincks
Hans og Grethe. I sommeren 2018 fik Laurits tildelt den Bøhmske fonds musiklegat til fordybe sig i Bel Canto-traditionen hos Jane
Klaviter (Metropolitan Opera) ved et ophold i
Firenze. Han er desuden modtager af Admiral
Gjeddes Gaards musikpris, Augutinus fondens musiklegat og BCI Performance Award.

Mads Fuglsang Ryborg, født 1995, startede som 12 årig sine
klaverstudier
på
Sønderborg Musikskole. I 2011 blev
han optaget på
MGK Syd, og fra
2012 gik han på Klaverskolen Gradus i
Aarhus hos den
danske klaverpædagog Martin Lysholm Jepsen.
I 2015 blev Mads optaget på Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium og studerer nu
på sit sidste år i Jens Elvekjærs klaverklasse. I
August 2019 starter han på den nyoprettede
kandidatuddannelse i repetition i samarbejde
med Det Kongelige Teater. Mads har vundet
priser til konkurrencer i både ind- og udland og
været på koncertturneer i Litauen og Georgien.
I marts 2019 var han solist med Sønderjyllands
Symfoniorkester
i
Tchaikovskys
første
klaverkoncert. Ved siden af solospillet kan man
opleve Mads både som Liedpianist og
kammermusiker. han har modtaget undervisning og masterclasses fra anerkendte musikere
som Mikhail Voskresensky, Bo Skovhus, Anne
Sofie von Otter og Boris Berman.
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Brahms: Liebeslieder op. 52 & Neue Liebeslieder op. 65
To vidunderlige Sangkredse fra den hamborgske Componist
Skuffelse og Afkald. Desuden har den
sidste Sang i denne Cyklus, Zum Schluß,
tekst af den store Digter Johann Wolfgang
von Goethe, og dens Emne er ikke Kjærligheden, men en Tak til Muserne for deres Inspiration.

Brahms ca. 1872
Daumer

Componisten Johannes Brahms blev født
i Hamborg den 7. Maj 1833, og han skrev
som ung to Samlinger Liebeslieder: Liebeslieder opus 52 i 1869, og Neue Liebeslieder
opus 65 sex Aar senere, i 1875. De er
begge skrevne for firhændigt Claver med
Sang for fire Stemmer, undertiden dog for
blot to eller en enkelt Stemme.
Begge Samlinger har Texter af Georg
Friedrich Daumer, som i sin Bog Polydora
satte Digte, der var inspirerede af Folkeviser fra Rusland, Polen og Ungarn.

Digteren Georg Friedrich Daumer blev
født 5. marts 1800 i Nürnberg og døde 13
december 1875 i Würzburg. Denne tyske
Digter, der også var Lærer for Kaspar
Hauser, er næppe kendt af mange i Danmark, og hans Digte har vel mest overlevet takket være Brahms’ Tonesætning af
dem i disse to Samlinger Liebeslieder.
Brahms’ smukke Sange skal nu opføres af
det brillante Chor, Kammerkoret Audite,
som bliver ledet af den unge quindelige
Dirigent Rose Munk Heiberg, som har Afgangseksamen fra Det Kongelige Danske
Musik-Conservatorium, der jo blev
grundlagt i 1867 af blandt andre Componisten Niels Wilhelm Gade, som også
blev Conservatoriets første Directeur.
Koret bliver accompagneret af Pianisterne
Laurits Dragsted og Mads Fuglsang
Ryborg.

Liebeslieder opus 52 rummer Kjærlighedsdigte af mere afslappet, lyrisk, munter og
energisk Charakter. Brahms mente selv
følgende om denne første Sangcyklus:
„Übrigens möchte ich doch riskieren, ein
Esel zu heißen, wenn unsere Liebeslieder
nicht einigen Leuten Freude machen.“

Neue Liebeslieder opus 65 indeholder Digte
om Kjærlighedens Skyggesider: Mistro,
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KORET: Kammerkoret Audite

DIRIGENTEN: Rose Munk Heiberg

Vi blev stiftet i 1983. Vi er et ambitiøst amatørkor, som især synger gammel og nutidig klassisk musik. Vi har opført flere større kirkelige
og verdslige værker, fx Brahms’ Ein Deutsches
Requiem, Faurés Requiem, Carl Nielsens Fynsk
forår og ”Foråret” fra Årstiderne af Haydn.
Vi har tradition for hver anden sommer at
rejse til et andet europæisk land for at skabe
forståelse for nordisk og specielt dansk musik,
og samtidig skaber vi kontakt til kormiljøet i
det land vi besøger.
I sommeren 2010 gik turen til Frankrig, i
2012 til Irland. I sommeren 2014 var vi i Lissabon, hvor vi sang 3 fælles koncerter med et lokalt kor, Polyphonia Schola Cantorum. I 2016
sang vi 3 koncerter i Moselområdet med dansk
og tysk repertoire. Sommeren 2018 førte os til
Helsinki i Finland, hvor vi sang nordisk kormusik, til én koncert sammen med det finsksvenske kor Duacappella.
I julen 2014 sang vi gammelt og nyt: Palestrina, Victoria, Poulenc og Morten Lauridsen. I foråret 2015 sang vi Messa di Gloria af
Puccini sammen med Jægerspriskoret, et kammerorkester og 2 solister. I julen 2015 stod den
på motetter af Arvo Pärt og Niels la Cour og en
Julekantate af Morten Poulsen. I julen 2016
sang vi igen med Jægerspriskoret, denne gang
Buxtehude & Bach. I sommeren 2017 sang vi
danske, svenske og tyske sange, og i julen 2017
var vores program ”Nordisk Jul” med musik
af danske, norske, svenske & finske komponister. Julen 2018 bød på franske & danske julesange og motetter af Morten Lauridsen.
Og dette års sommerprogram er så Brahms’
2 samlinger af valse med kor og firhændigt klaver: Liebeslieder & Neue Liebeslieder.

Jeg er født 1985 og uddannet som dirigent i Ensembleledelse fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Herudover er
jeg uddannet Musikleder
fra Musikvidenskab på
Københavns Universitet
og i slagtøj fra Universidade Federal da Bahia i
Brasilien. Jeg har også studeret privat hos dirigenterne Emmanuel Siffert, Donald Schleicher
og Larry Rachleff. I 2013 fik jeg et stipendium
fra Det Danske Institut i Rom for at studere på
Teatro dell’Opera di Roma med Maestro
Pinchas Steinberg.
I 2011-12 og 2013-14 arbejdede jeg med det
velrenommerede Sort/Hvid teater i København som dirigent på deres musikalske produktioner. Jeg har siden 2012 været dirigent for
Kammerkoret Audite og i 2014-16 var jeg dirigent for Københavns Ungdomssymfoniorkester KUSO. Jeg var assisterende dirigent og
kordirigent hos Operakompagniet på forskellige forestillinger i 2012-13, og i 2017 dirigent
på deres produktion af Cavalleria Rusticana.
I efteråret 2015 var jeg assisterende dirigent
for San Juan Symphony Orchestra i Argentina
på produktionen af Die Fledermaus og blev med
stor succes inviteret til at vende tilbage som
gæstedirigent i 2016. I 2017 blev jeg valgt som
deltager til dirigentkonkurrencen Blue Danube
Opera Conducting Competition.
Jeg har siden 2018 været dirigent for KU’s
Symfoniorkester SymfUni. Jeg har de seneste år
været kapelmester hos Teatret Gorgerne – et
samarbejde der startede med Danmarkspremieren på Titanic – the musical i 2017. Jeg har
derudover været kapelmester hos Rearview
Teater på deres produktion af Oliver! I 2019 dirigerede jeg Dido & Aeneas med SingInBody på
Glyptoteket, og i 2019 er jeg herudover inviteret
som gæstedirigent for Cuenca Symphony Orchestra. Jeg har desuden indledt et samarbejde
med billedkunstneren Sif Westerberg, hvor værker af Hildegard von Bingen møder Sifs mytologiske installationer.
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