
Koncert   

- om ingenting 

Med:  

Lars N. Sardemann 

 

DATO 

XXX Kirke 

 

"Jeg har ingenting at sige, jeg siger det, og dét er poesi".  

Den amerikanske komponist John Cage kunne som få andre 

servere berømte one-liners og var således ikke kun bevidsthedsudvidende med sin 

musik. "Komponist er han ikke, men han er opfinder, en genial opfinder", sagde hans læremester 

Arnold Schönberg. Cage kom vidt omkring i sit livslange arbejde med at finde nye veje i musikkens 

landskaber, og koncerten her forsøger at følge nogle af hans sprælske fodspor. Vi undersøger også om 

stilheden findes i musikken, og om musikken findes i stilheden.  

Og undervejs vil du høre John Cage selv udtale sig. 

 

Publikumskomposition over tonerne C – A – G – E 

4’ 33” 

Souvenir (sept. 1983) 

A Room (1943) 

Dream (1948)  

Publikum synger: Klokken slår, tiden går * 

- se venligst instruktioner og tekst på modsatte side… 

Quest (1935) 

In a Landscape (1948) 

Forventning – A Tribute to JC (2018, Lars N. Sardemann) 

* denne salme er valgt i fascination af Oluf Rings kompositionsforsøg med kun at måtte 

anvende 4 forskellige toner til melodien. En form for musikalsk opfindelse/eksperiment.  

Hvor meget kan man få ud af blot 4 forskellige toner (jf. vores indledende publikums-

komposition C-A-G-E…)? 

Hvad hører og oplever vi i de stumme passager, der ikke synges? Hvor er musikken imens? 



Klokken slår, tiden går - synges og ties stående 😊 

Vigtig instruks:  
1. Vi synger KUN den tekst, der ikke er streget over.  

2. Den overstregede tekst ”synges UDEN lyd”, men i samme rytme og puls som resten.  

3. Klaveret spiller et lille forspil, men ellers forsøger vi os a cappella. 

1. Klokken slår, 

tiden går, 

troen på ordet sin prøve står; 

er det faldet i hjertemuld, 

overstår det vel vinterkuld, 

bærer sin evigheds-frugt. 

 

2. Klokken slår, 

tiden går, 

håbet Guds børn dog fejl ej slår, 

det har vinger af engleart, 

flyver til Himmels med bønnens fart, 

kommer tilbage med svar. 

 

3. Klokken slår, 

tiden går, 

kærligheden ej tæller år, 

den kan gøre det gamle ungt, 

gøre let det, der synes så tungt, 

vand den omskaber til vin. 

 

4. Klokken slår, 

tiden går, 

aldrig udrinder evigheds år, 

aldrig afblomstrer Guds Paradis, 

aldrig forstummer hans nådes pris. 

Amen! Halleluja! Tak! 

C.J. Brandt 1870 og 1885./ Mel.: Oluf Ring 1938 


