Nyere musikværker af Hanne Tofte Jespersen
Instrumentalmusik for kammermusikalsk besætning
2017
Gottorfer Tongewebe (6:30) - for soloviolin & orgel (2 manualer).
Lydfil på: http://www.musicforthemysteries.org/lyd.php

Hommage á Nicolaus Bruhns (4:20) - for soloviolin & orgel (2 manualer).

Bestilllingsværker til duoen Kuno Kjærbye og Erik Hildebrandt-Nielsen med komponisthonorar fra Statens Kunstfond.
Tysk uropførelse i Gottorfer Schlosskapelle 28.4.2017, dansk uropførelse i Engholm Kirke 25.4.

2016
Etruria (20 min 30) - Suite i 9 satser for violin og kontrabas. Baseret på etruskisk mytologi.
Made in Roskilde in ÅBNE MUSIK-VÆRK-STEDER . Uropførelse 17.dec 2016 i Vendsyssel Kunstmuseum, arr.Ny Musik.
Lydfil på: http://www.musicforthemysteries.org/lyd.php

2015
Alfagottens Vals (5 min) - for fagot, cello, marimba.

Bestilt og uropført af fagottist Anrijs Ivanovskis til hans debutkoncert dec 2015 fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Lydfil på: http://www.musicforthemysteries.org/lyd.php

The New Dawning - Duo for 2 violiner (5:05)
2013
Farvespillet (40 min) - interaktiv musikalsk fortælling.
VIDEO: https://vimeo.com/212137451

Besætning: Violin, klarinet, fagot, slagtøj (marimba, bongos, congas, cymbal, triangel, chime, tempelblokke).
Endv. børnepublikums bevægelser og stemmer, fortæller.

Bestilllingsværk, målgruppe ca 5-8 år, uropført i DR Koncerthuset af Anna Klett, Vera Panitch, Anrijs Ivanovskis, David
Hildebrandt m. HTJ som fortæller; 3 opførelser 2013, 10 opførelser i 2016/17 med Esbjerg Ensemble.
Bestilt af Dansk Komponist Forening og DR-Musikariet efter idekonkurrence, komponisthonorar fra Statens Kunstfond og Dkf.

The Return of Dame Heurodis from the Otherworld (8:40) - for bombarde og orgel.
Lydfil på: http://www.musicforthemysteries.org/lyd.php

Baseret på bretonsk magisk ballade fra omkring år 1300 "Sir Orfew", en keltisk version af den antikke
Orfeusmyte. Bestilt af duoen Sven-Ingvart Mikkelsen, orgel, & Jens Rømer, bombarde, med komponisthonorar fra Hillerød
Kommune, uropført af duoen på Spil Dansk Dagen 2013 i Frederiksborg Slotskirke. Siden bl.a. opført i Bolzano og San Diego.

2012
Twelve days of Christmas / De 12 juledage (5:30)
- for messingkvintet (2 cornetter i Bb, althorn, trombone, euphonium) og unisont kor.
Baseret på trad. gælisk julesang. Uropført af Concord Brass Kvintet og Vor Frues Sangkor dec 2012.

Værker for solostemmer, kor og blandet instrumental besætning
2011
Melangell’s Vidnesbyrd / The Testimony of Melangell (64 min).
Samples på http://www.meridian-records.co.uk/mp3player/617_Melangell/sampleEmbedCode.html
Lydfiler med udvalgte satser: http://www.musicforthemysteries.org/lyd.php
Video: https://vimeo.com/user40996258

Besætning:
5 sangstemmer (kontraalt, SATB), violin, kontrabas, klaver, slagtøj, recitation.
Tekst af Mike Harris (Wales, 1989).
Bestilt af Museet for Samtidskunst med komponisthonorar fra Statens Kunstfond. Uropført af Music for the Mysteries under
Schubertiaden 2011 som totalkunstværk i ruminstallation af Alison Michell (UK/DK).
10 opførelser i DK 2011-12, 3 opførelser i Island 2014.
Indspillet af Music for the Mysteries: Agnethe Christensen, kontraalt & kantele, Teit Kanstrup, basbaryton, Bente Vist, sopran,
Christian Berg, tenor, Kuno Kjærbye, violin, Ida Bach Jensen, kontrabas, Anders Hvidberg-Hansen, slagtøj, Hanne Tofte Jespersen,
klaver, alt, Lauralee Nicole, recitation, udgivet på CD på Meridian Records (UK) 2012, CDE-84617.
2014 version m/med kor i udvalgte satser;
opført i Island med Stefan Parkman som dirigent for Music for the Mysteries og South Iceland Chamber Choir
Live rec m kor: http://www.musicforthemysteries.org/lyd.php
Video m kor: https://vimeo.com/188465259

Værker for solostemmer, kor og blandet instrumental besætning - fortsat
2010
Suite for poems by George Herbert (20 min) i 5 satser:
1. Love - 2. Redemption - 3. Joseph's Coat - 4. The Dawning - 5. Heaven
for solo mezzosopran, solo alt, solo tenor, blandet kor (SATB) , violin, kontrabas, orgel
Bestillingsværk til orgelindvielse - 5 satser for 3 sangsolister til digte af George Herbert (1593-1633).
Uropført 30.5.10 ved to koncerter i Ny Vor Frue Kirke; opført ved to koncerter på Færøerne juni 10.
Lyt til 1. og 3.sats på: http://www.musicforthemysteries.org/lyd.php

Music for Melangell (30 min)

Et første uddrag på 6 satser af “The Testimony of Melangell” i version for kontraalt solo, kor (SATB) vl, kbas, p, perc,
uropført under den færøske festival Summartónar af Music for the Mysteries og færøske korsangere i Gøta Kirke og i
Vestkirken i Tórshavn, juni 10

2007
to værker for 2 sangere, violin, kontrabas, klaver, slagtøj incl. ghanesisk balofon:
1) The Seven Natures (11 min)
til tekst fra Book of the Secrets of Enoch kap.XXX, 11 og et keltisk baseret ritual-manus af Mike Harris:
Guinevere of Annwn (2000) uropført 27.1.2008 af Music for the Mysteries, i alt 17 opførelser i 2008-11 i DK, UK, FO.

2) Vision of Enoch (24 min) i 4 satser:
1) God speaks to man, 2) Dance, 3) I speak to you, 4) I will speak to you,
til tekst fra The Essene Gospel of Peace, Book 2
- skriftrulletekst fundet i Vatikanet i 1923 af Edmond B. Szekely og oversat af denne fra aramæisk til engelsk.
Bestillingsværk til Tarotfestivalen 2007, uropført juni 07. Er siden indgået i Music for the Mysteries' repertoire, 12 opførelser i 2008-09.
Begge værker er indspillet og udgivet på Music for the Mysteries 1.CD The Seven Natures; TUTL (FO) 2009 (FKT043).
Lydfiler på: http://www.musicforthemysteries.org/lyd.php

Værker for kor a capella
2016
Going to Heaven (4:05) tekst: Emily Dickinson - for 5 st. mandskor (TTBBB)
finaleplacering i Linköping Studentsångares Komponist-konkurrence, uropført 15. okt 2016.

2015
Sweet Peace (5:30) tekst: George Herbert - for lige stemmer (SSAA)

Værker for kor og blandet instrumental besætning
2008
Til Jordens held (7:30) - tekst af N.F.S.Grundtvig.
for 4-st blandet kor, sopran-solist, trompet, euphonium, guitar, cello, elbas, klaver og slagtøj.
Bestillingsværk, skrevet til Roskilde Gymnasium, uropført i Roskilde Domkirke 28.11.08

2006
Rosen i Norden (2:50) for kor (2 halvkor, lige stemmer eller blandet), klarinet, kontrabas;
tekst: Hanne Tofte Jespersen
Uropført dec.06 af Ny Vor Frue Kirkes Børnekor, Søren Birkelund, klarinet, Mikkel Tiedt, kontrabas, HTJ, klaver,
Anders Hvidberg-Hansen, slagtøj.

En version af Rosen i Norden for børnekor og kontrabas/ledsagebas er publiceret i PO-Bladet aug 2012.
Download PARTITURER OG STEMMER: scroll nedefter på http://www.musicforthemysteries.org/vaerker.php

2005
2 værker til tekster af George Herbert (1593-1633):
Peace (6 min) - for 4st bl. kor, orgel, violin, kontrabas
bestillingsværk til billedkoncerten “Buemageren”, uropført i marts 2005, i alt 4 opførelser i 2005; 2 opførelser i 2010.

Christmas (7 min) - for 4st bl. kor, violin, kontrabas og orgel.
Uropført af Hendriksholms Kirkes Kor, 2 opførelser dec 2005.

Værker for kor og blandet instrumental besætning - fortsat
Verdenshjulet tekst: Hanne Tofte Jespersen.
Intermezzo for kor, publikum, violin, kontrabas, orgel, klaver, slagtøj. Uropført dec 2005.
2006-version for kor, publikum, obo, klarinet, fagot, kontrabas, orgel, klaver, slagtøj uropført dec 2006.

Værker for koreograferede børnestemmer og blandet instrumental besætning
HVIS LANDET KUNNE TALE 1-8, 2014-17
2017
Hvis Landet Kunne Tale 8 (25 min) - interaktivt musikværk for 4-5 årige børn.
Besætning: Koreograferede børnestemmer, horn i F, kontrabas, slagtøj (balofon, brekete, chimes,
cymbal, djembe, maraccas, shaman tromme, udu)

Består af 6 sange og 4 mellemspil med fortæller. Sangtitler:
Vi flyver nu
Tjif, tjaf, manna og en hurtigbille
Hvad tænker du på
Vi går i mosen
Hør nu her fra jorden af
Bestillingsværk til musik- og kunstprojekt for børnehaver i Roskilde Kommune, uropført 21.6.2017 af
Thorbjørn Gram, horn, Katrine Øigaard, kontrabas, Anders Hvidberg-Hansen, slagtøj, Hanne Tofte Jespersen, fortæller
& musikalsk ledelse, og børn fra Præstemarken, Mælkevejen, Ravnen, Hanen, Knolden and Klostermarkens Børnehuse.,

2016
Hvis Landet Kunne Tale 7 (25 min) - interaktivt musikværk for 4-5 årige børn.
Besætning: Koreograferede børnestemmer, bratsch, cello, slagtøj (balofon, bongo cajon, cymbal, darbuka,
doundou, kalabas maraccas, shamantromme, shells).

Består af 6 sange og 4 mellemspil med fortæller. Sangtitler:
En bi i universet hvor blomster er rosiner
Vil du høre, hvad der findes?
Hyldebo, Hyldebo hvor er du henne?
Edderkopper og mange mange korn
Over marken til Blodhøj
Bestillingsværk til musik- og kunstprojekt for børnehaver i Roskilde Kommune, uropført 7.10.2016 af Anette Slaatto,
bratsch, Caroline Tarras-Wahlberg, vcl, Anders Hvidberg-Hansen, perc., Hanne Tofte Jespersen, fortæller & musikalsk
ledelse, og børn fra Stjernen, Blomstergården, Solstrålen, Hyldebo, Svanen og Lærken Børnehuse.

Hvis Landet Kunne Tale 6 (25:20 min) - interaktivt musikværk for 4-5 årige børn.
Besætning: Koreograferede børnestemmer, horn i F, cello, slagtøj (balofon, bodhran, bongo cajon, kolomashi,
pandeiro, chimes, cymbal)

Består af 6 sange og 4 mellemspil med fortæller. Sangtitler:
Bier bor nu i Ringen
Det bedste sted
Der' noget i min sko
Det var jo det, der ska' til
Jorden er uden på planeten
Kommer der en sang ud af jorden 6
Bestillingsværk til musik- og kunstprojekt for børnehaver i Roskilde Kommune, uropført 21.6.2016 af Thorbjørn Gram,
horn, Caroline Tarras-Wahlberg, vcl, Anders Hvidberg-Hansen, perc., Hanne Tofte Jespersen, fortæller & musikalsk
ledelse, og børn fra Spirrevippen, Kastanjen, Mælkebøtten, Bullerby, Dommervænget og Solsikken Børnehuse.
LYT TIL HVIS LANDET KUNNE TALE værkerne på
http://www.hvislandetkunnetale.dk/musikken/de-samlede-musikvaerker/

Værker for koreograferede børnestemmer og blandet instrumental besætning
- fortsat
2015
Hvis Landet Kunne Tale 5 (25 min) - interaktivt musikværk for 4-5 årige børn.

Besætning: Koreograferede børnestemmer, sopran-, alt-, tenor-, bas- og kontrabasblokfløjte, fagot, slagtøj
(balofon, udu, tamburito, pandeiro, cajon, shaker, chimes, cymbal).

Består af 6 sange og 4 mellemspil med fortæller. Sangtitler:
Hallo du gamle etagetræ
Der kommer en lyd
Låddenhøj HA DJAA!
Agern, rådyr og bagenden af en hest
Samdaju himba
Kommer der en sang ud af jorden 5
Bestillingsværk til musik- og kunstprojekt for børnehaver i Roskilde Kommune, uropført 2.10.2015 af
Gertie Johnsson, blokfløjter, Anrijs Ivanovskis, fg, Anders Hvidberg-Hansen, perc, Hanne Tofte Jespersen, fortæller &
musikalsk ledelse, og børn fra Bredgade, Bella Luna, Skovmosen, Peblingevej, Trehøje, Hobbitten og Hørgården
Børnehuse.

2014
Hvis Landet Kunne Tale 4 (25 min) - interaktivt musikværk for 4-5 årige børn.
Besætning: Koreograferede børnestemmer, klarinet i Bb og basklarinet, fagot, slagtøj (balofon, cajon,
kolomashi tromme, chimes, triangel, cymbal). Består af 6 sange og 4 mellemspil med fortæller. Sangtitler:
DU DUDL LU DU DU
Maglemose Å - vi skal finde den
Torndysse - vi skal derover
Det er mærk'ligt
Kan du høre noget
Kommer der en sang ud af jorden 4
Bestillingsværk til musik- og kunstprojekt for børnehaver i Roskilde Kommune, uropført 28.11.2014 af Anders Gerup,
cl, Anrijs Ivanovskis, fg, Anders Hvidberg-Hansen, perc, Hanne Tofte Jespersen, fortæller & musikalsk ledelse, og børn
fra Storkereden, Elverhøj, Gundsømagle, Egegaarden, Frejas Have, Jættestuen og Veddelev Børnehuse.

Hvis Landet Kunne Tale 3 (24 min 30) - interaktivt musikværk for 4-5 årige børn.
Besætning: Koreograferede børnestemmer, fagot, cello, slagtøj (balofon, bodhran, ewe trommer: kidi, sogo,
vindspil, finger cymbal).

Består af 6 sange og 4 mellemspil med fortæller. Sangtitler:
Søen ved Blodhøjvej
Der ligger en å
Stensol
Ninja-sneglen i Verdenstræet
Hvis det hele kunne tale på een gang
Kommer der en sang ud af jorden 3
Bestillingsværk til musik- og kunstprojekt for børnehaver i Roskilde Kommune, uropført 3.10.2014 af
Anrijs Ivanovskis, fg, Caroline Tarras-Wahlberg, vcl, Anders Hvidberg-Hansen, perc., Hanne Tofte Jespersen, fortæller &
musikalsk ledelse, og børn fra Skovly, Arken, Nordstjernen, Firkløveren og Tusindfryd Børnehuse.

Hvis Landet Kunne Tale 2 (24 min) interaktivt musikværk for 4-5 årige børn.
Besætning: Koreograferede børnestemmer, sopran-, alt-, tenor- og basblokfløjte, cello, slagtøj (balofon,
regnmager, triangel, kalabas maracca, ampae, cymbal, udu, bodhran). Består af 5 sange og 3 mellemspil med fortæller.
Sangtitler:
Kilden springer
Det røde træ og bækken
Se En snegl den kan gå
Et piletræ - eller tre...
Kommer der en sang ud af jorden 2
Bestillingsværk til musik- og kunstprojekt for børnehaver i Roskilde Kommune, uropført 13.6.2014 af
Gertie Johnsson, blokfløjter, Caroline Tarras-Wahlberg, cello, Anders Hvidberg-Hansen, slagtøj, Hanne Tofte Jespersen
fortæller & musikalsk ledelse, og børn fra Skrænten, Hyrdehøj, Troldhøj, Kongehøjen og Wiemosen Børnehuse.
http://www.hvislandetkunnetale.dk/musikken/de-samlede-musikvaerker/

Hvis Landet Kunne Tale 1 (24 min) - interaktivt musikværk for 4-5 årige børn.
Besætning: Koreograferede børnestemmer, sopran-, alt-, tenor- og basblokfløjte (1 spiller), klarinet i Bb og
basklarinet, slagtøj (balofon, woodblock, fingercymbal, djembe, kpanlogo-tromme).
Består af 6 sange og 4 mellemspil med fortæller. Sangtitler:
Reden og freden
Skademosegård her hvor vi står
Vanddråben - hvad mon her var
Jorden kan faktisk tale her
Min sten ved Grydehøjen
Kommer der en sang ud af jorden 1
Bestillingsværk til musik- og kunstprojekt for børnehaver i Roskilde Kommune, uropført 10.4.2014
af Gertie Johnsson, blokfløjter, Anders Gerup, klarinet, Anders Hvidberg-Hansen, slagtøj,
og børn fra Reden, Skademosegård, Vanddråben, Spirebakken og Trekroner Børnehus.
LYT TIL HVIS LANDET KUNNE TALE værkerne på
http://www.hvislandetkunnetale.dk/musikken/de-samlede-musikvaerker/

2003:
Tuscias Enge (4:05) - for klaver, guitar, sopransaxofon, fortæller
indgår i Insektudsigten - en vejrudsigt og interaktiv koncert for insekter, børn og andre mennesker,
manus Hanne Tofte Jespersen 2003. 99 opførelser 2004-13, CD 2006. www.insektudsigten.dk
lydfil: http://www.musicforthemysteries.org/lyd.php

Værker for børnekor og blandet instrumental besætning
2010
Julemedley til rim fra Halfdans ABC: Julemanden Julle - De irske dværge - Norske nisser (4:30)
for børnekor, violin, klaver, kontrabas, percussion - uropført dec 10, også opført 2012 og 2013.

2008
Hosianna - 7 sange for børnekor:
Hosianna (4:46) - September (1:36) - Tre viise mænd og en stjerne (5:17) - Maria fødte os et drengebarn (4:03) Guds engle i flok (2:28) - Halleluja for høst (2:03) - Høstsang (2:21)
udgivet i illustreret hæfte med melodier, sangtekster, korsatser med becifret klaversats, formoversigt svarende til
indlagt CD med indspilning af alle sangene (Dansk Sang 2008, B-CD-876).

2007
Hosianna (5 min)
for børnekor, sopransax, klaver, bas, percussion,
skrevet til og uropført ved Ny Vor Frue Kirkes 100 års jubilæum april 2007.
Indspillet samme år, udgivet i hæftet 'Hosianna' 2008.

2006
Da Himmelen rørte Jorden (4:55) for kor, klarinet, klaver, kontrabas, slagtøj; tekst: Hanne Tofte Jespersen.
Uropført dec.06 af Ny Vor Frue Kirkes Børnekor, Søren Birkelund, klarinet, Mikkel Tiedt, kontrabas, HTJ, klaver,
Anders Hvidberg-Hansen, slagtøj. Indspillet med samme besætning 2007, udgivet på egen label.

2003:
Tre viise mænd og en stjerne (5:17) tekst: Hanne Tofte Jespersen for børnekor, klaver, slagtøj
(uropført dec 2003, udgivet i Hosianna 2008)

Andre sange for børnekor
2009-12
Sange til Halfdan Rasmussen Børnerim:
Hos bageren på hjørnet - Frøerne de kvækkede - Dengang høsten var i hus - Jeg ville tælle stjernerne Kludedukken Karoline - Bilerne fik vinger - God morgen frøken Lohse.
Alle tekster er fra Halfdan Rasmussen: Den lille frække Frederik og andre børnerim (1967).
For børnestemmer, med becifret klaversats.

