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Din Danske Sang #3
Program

PROGRAM 
 
Den danske sang 
Carl Nielsen / Kai Hoffmann, arr. Phillip Faber 
 
Fællessang 
Spurven sidder stum bag kvist  
Thorvald Aagaard / Jeppe Aakjær 
 
En rose så jeg skyde  
Trad. Köln / Thomas Laub, arr. Phillip Faber 
 
Fællessang 
Det er i dag et vejr   
Poul Schierbeck / Ludvig Holstein 
 
Den blå anemone   
Egil Harder / Kaj Munk, arr. Phillip Faber 
 
Jens Vejmand 
Carl Nielsen / Jeppe Aakjær, arr. Nikolaj Busk 
 
Fællessang 
Hvor smiler fager den danske kyst  
Oluf Ring / Johannes V. Jensen 
 
Forårsdag 
Anne Linnet, arr. Phillip Faber 
 
Fællessang 
Svantes lykkelige dag   
Benny Andersen 
 
Månebarn 
Jan Rørdam / Alberte Winding, arr. Phillip Faber 
  
I skovens dybe stille ro 
Dansk folkemelodi / Fritz Andersen, arr. Phillip Faber 
 
Fællessang 
Glemmer du 
Kai Normann Andersen / Børge & Arvid Müller 
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Medvirkende

Chefdirigent

Phillip Faber 

DR PigeKoret

Phillip Faber (f. 1984) er uddannet komponist 
og dirigent fra Det Kgl. Danske Musik- 
konservatorium og Kungliga Musikhögskolan 
i Stockholm. De seneste værker tæller bl.a. 
en børneopera og en symfoni til Philippine 
Philharmonic Orchestra. Phillip har tidligere 
dirigeret bl.a. Det Danske Drengekor, Landskoret 
og Värmlands Nations Kör og modtog i 
december 2014 Arne Hammelboes Mindelegat 
af Dansk Kapelmesterforening. Han er desuden 
kunstnerisk ansvarlig for DR’s nye satsning, Malko 
Dirigentskolen og har i den seneste tid været 
tv-aktuel som dommer i DR1’s klassiske talentshow 
Vidunderbørn, som vært i DR K’s Danmark synger 
julen ind og i det helt nye program Den klassiske 
musikquiz på DR K.

50 piger på 15-22 år, stort musikalsk talent, 
smittende sangglæde og flere hundrede års 
sangtradition. Det er de væsentligste ingredienser i 
DR PigeKoret. Koret blev etableret i 1938 og høster 
stor anerkendelse i Danmark og udlandet. Den røde 
tråd gennem korets optrædener er den danske sang 
i alle dens afskygninger, og det unge eliteensemble 
bevæger sig mellem Grundtvigs salmer, moderne 
kompositioner, kendte pop-sange og medrivende 
fællessang. DR PigeKoret kan opleves til ca. 60 årlige 
koncerter, de synger ofte ved officielle begivenheder 
og indgår samarbejder med store solister. Senest 
repræsenterede de Danmark med en række 
koncerter under OL i Rio de Janeiro.

Fotograf: Kim Matthäi Leland

Fotograf: Kim Matthäi Leland
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Oh Land – hvis rigtige navn er Nanna Øland Fabricius 
– er født i 1985 i en musikalsk familie, og har gået på både 
den kongelige danske og den kongelige svenske balletskole. 
Som sangerinde og sangskriver bevæger Oh Land sig primært 
indenfor electropop-genren, og hun har udgivet fire albums. 
Debutalbummet Fauna fra 2008 blev fulgt af et markant 
internationalt gennembrud med udgivelsen Oh Land i 2009, 
og siden fulgte de to albums Wish Bone (2013) og Earth Sick 
(2015). Oh Land har tidligere arbejdet sammen med  
DR PigeKoret, som hun komponerede to sange til i 2015.  
Hun har også skrevet balletmusik til Pantomimeteatret 
i Tivoli, og hendes sange er blevet brugt i flere danske og 
amerikanske film-, teater- og tv-sammenhænge. 

Din Danske Sang #3
Medvirkende

Cello

Henrik Dam 
Thomsen

Henrik Dam Thomsen er en af Danmarks førende 
cellister. Siden 1999 har han kombineret en stilling som 
1. solocellist i DR SymfoniOrkestret med et alsidigt virke 
som solist, kammermusiker og lærer på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium. Henrik Dam Thomsen har medvirket 
på over 100 cd-produktioner. Hans solo-cd med værker af 
Kodály og Britten fra 2004 blev nomineret til en Danish Music 
Award, og duo-cd’en French Pieces fra 2006 blev kåret til ”CD 
of the month” i The Strad og var i årevis en af de mest spillede 
cd’er på P2. Tidligere i år blev det populære album fulgt op af 
More French Pieces, udgivet i et helt nyt format: formodentlig 
verdens første app-album.

Vokal

Oh Land

Fotograf: Robbie Filmano

Fotograf: Flemming Gernyx
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Fællessange

Spurven sidder stum bag kvist;
såmænd, om ej det fyger!
Kålgårdspilen piber trist 
for nordenblæstens byger
Lul-lul! rokken går 
støt i moders stue,
og jo mere vinden slår,
des mer får arnen lue.

Mor kan næppe se sit spind 
og næppe tråden mage;
hej, da bæres lyset ind
og stilles i sin stage.
Lul-lul! rokken går!
tenens rappe vinge
over fyrrebjælken sår
en skok af skyggeringe.

Far ta´r ned så tung en bog,
med Gud han hvisker sammen,
famler lidt ved spændets krog
og lukker med et: Amen!
Lul-lul! rokken går
ensomheden synger,
mulmet tæt om taget står,
og sneen går i dynger.

Her ved moders gamle rok
hun lærte mig at stave,
synge om ”den hvide flok”
og ”al hans nådegave”.
Lul-lul! rokken står!
Med dens nyn og sange
vemodsfuldt mod hjertet går,
når kvældene bli´r lange.

Spurven sidder stum 
bag kvist
Tekst: Jeppe Aakjær
Melodi: Thorvald Aagaard

Det er i dag et vejr - et solskinsvejr!
O, søde vår, så er du atter nær!
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter,
nu vil jeg gå og købe hyacinter
og bringe dem til en, som jeg har kær.
 
Hun købte af de hvide og de blå,
hun købte af de smukkeste, hun så.
Det er i dag et vejr! Og solen skinner!
Og om mig svæver lutter lyse minder,
dem ta’r jeg med til den, jeg tænker på.
 
Og de kom svævende i ring og rad.
Hun gik imellem dem og var så glad.
Det er i dag et solskin uden mage!
Og jeg har solskin nok til mange dage,
og jeg må kysse hvert et lille blad.
 
Hun kyssede dem alle, hver især,
hun bragte dem til den, hun havde kær.
Min ven, her kommer jeg med hyacinter!
Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter!
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr!

Det er i dag et vejr
Tekst: Ludvig Holstein
Melodi: Poul Schierbeck
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Fællessange

Se, hvilken morgenstund! 
Solen er rød og rund.
Nina er gået i bad.
Jeg spiser ostemad.
Livet er ikke det værste man har 
og om lidt er kaffen klar.

Blomsterne blomstrer op.
Der går en edderkop.
Fuglene flyver i flok
når de er mange nok.
Lykken er ikke det værste man har 
og om lidt er kaffen klar.

Sang under brusebad.
Hun må vist være glad.
Himlen er temmelig blå.
Det ka jeg godt forstå.
Lykken er ikke det værste man har 
og om lidt er kaffen klar.

Nu kommer Nina ud,
nøgen, med fugtig hud,
kysser mig kærligt og går
ind for at re’ sit hår.
Livet er ikke det værste man har 
og om lidt er kaffen klar.

Hvor smiler fager 
den danske kyst 
Tekst: Johannes. V. Jensen
Melodi: Oluf Ring

Svantes lykkelige dag
Tekst & melodi: Benny Andersen

Hvor smiler fager den danske kyst
og breder favnen, når solklar bølge
Og sommerskyer og skib med lyst
står sundet ind i hinandens følge,
og Kronborg luder
ved Sjællands port
mod hvide skuder -
hvor lyst! hvor stort!

Mod søen stunded vor sjæl tilforn.
Men bølgen brød med en røst derude
som vindens rislen i Danmarks korn - 
da vendte mangen på ny sin skude.
Den grønne ager
på Sjællands bryst!
hvor smiler fager
den danske kyst!

Den danske mark i en bølgen går
som åndedræt af en venlig kvinde.
Sødt gynger byggen sit silkehår,
og rugen ånder med sol i sinde,
og vinden iler
til hvedes bryst.
Hvor fager smiler
den danske kyst.

Men du, der søgte mod fremmed strand,
de gamle lig, som mod søen stunded,
hver gang du genser det gamle land,
skal sande, her blev dit hjerte bundet.
Thi dybe minder
og gammel agt
og milde kvinder - 
hvor har de magt!



DR Koncerthuset 2016/17 7Din Danske Sang #3
Fællessange

Glemmer du, så husker jeg det ord for ord
Alting brast, men det gør heller ikke spor
Minderne har jeg da lov at ha’
Dem kan du aldrig, nej aldrig ta’

Husker du de glæder, som vi sammen fandt?
Husker du de tanker, som os sammen bandt?
Hver en dag, og hver en time har jeg talt.
Glemmer du, så husker jeg alt

Livet er et kort sekund
et med både godt og ondt
Tror man, eller håber man, så skuffes man
Livets viser drejer sig, man mødes, og skilles.

Først en sød og yndig leg
Ak, så går man hver sin vej.
Jeg er gået fra dig du, 
skønt jeg holder a’ dig, du,
derfor siger jeg til dig:

Glemmer du, så husker jeg det ord for ord
Alting brast, men det gør heller ikke spor
Minderne har jeg da lov at ha’
Dem kan du aldrig, nej aldrig ta’

Husker du de glæder, som vi sammen fandt?
Husker du de tanker, som os sammen bandt?
Hver en dag, og hver en time har jeg talt.
Glemmer du, så husker jeg alt

Glemmer du
Tekst: Børge & Arvid Müller
Melodi: Kai Normann Andersen



HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET

Restauranten: Supplér din koncertoplevelse med en 
hyggelig og lækker middag i DR Koncerthusets Restaurant. 
På www.drkoncerthuset.dk kan du læse mere om restauranten 
og månedens menu. Det er nødvendigt at  reservere bord i 
forvejen, og det kan gøres på e-mail:  book1bord@dr.dk 
eller telefonisk på 35206360 (hverdage 12-16).

Garderoben er bemandet, gratis og befinder sig i foyeren. 
Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at medbringe overtøj 
og store tasker i koncertsalen. 

Pausedrinken kan bestilles og forudbetales i baren 
inden koncerten – så står den klar til dig i pausen.

ZERVED: På koncertdagen kan du også købe din 
pausedrink ved hjælp af en smartphone:
1. Download gratis ”Zerved” (via app-store eller Google Play)
2. Bestil og betal
3. Hent din drink i vores ”Zerved-bar”

Parkeringen: Vi har fået nyt parkeringssystem, der
er forudbetalt. Det vil sige, at man køber en P-billet i 
billetautomaten til et bestemt tidsrum og placerer den 
synligt i forruden på bilen. Det er ikke længere muligt at 
forudbetale sin parkering inde i DR Koncerthuset.

Rundvisninger: DR har en række rundvisnings-
tilbud og tilpasser gerne rundvisninger efter dine behov. 
Besøg www.drkoncerthuset.dk.

Udlejning/konferencer: DR Koncerthuset danner 
en unik og professionel ramme om ethvert arrangement. 
Læs mere på DR Koncerthusets hjemmeside eller kontakt 
os direkte på email: lejkoncerthuset@dr.dk.

Gruppearrangementer: DR Koncerthuset kan altid 
skræddersy et gruppearrangement til dig, fx en middag 
med rundvisning og efterfølgende koncert. Du kan kontakte 
os på 35206100 eller på email: gruppesalg@dr.dk og få et 
uforpligtende tilbud.

FÅ NYHEDER OM DR KONCERTHUSET

Nyhedsbrevet: Få alle nyheder om kommende koncerter, 
konkurrencer og specialtilbud direkte i din indbakke. 
Tilmeld dig på www.drkoncerthuset.dk.

Facebook: Koncerthuset Klassisk er også på Facebook. 
Her kan du få krydderier til din koncertoplevelse, kommen-
tere, stille spørgsmål og få svar med det samme. Følg os på 
www.facebook.com/drkoncerthuset.

www.drkoncerthuset.dk
www.drkoncerthuset.dk/
dr-pigekoret

DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Knud Højgaards Fond
Augustinus Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
Beckett-Fonden
Statens Kunstfond
Oticon Fonden

DR Koncerthuset
Ørestads Boulevard 13 2300 Kbh S
Tlf.: 35 20 62 62
e-mail: drkoncerthuset@dr.dk


