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DR Symfoniorkestrets Julekoncert      
Program

Gøglernes dans 
fra operaen ’Prinsesse Snefnug’   
Nikolaj Rimskij-Korsakov

Nu flyver vi af sted 
fra filmen ’Snemanden’
Howard Blake/ arr. Martin Nygård Jørgensen

Snefnuggenes vals
fra balletten ’Nøddeknækkeren’
Peter Tjajkovskij

Maria Wiegenlied 
Max Reger

Luk julefreden ind
Michael Bojesen

Vinteren – 1.sats
fra ’De fire årstider’
Antonio Vivaldi

Englenes vise
John Rutter

Til julebal i nisseland
fra filmen ’Far til fire kommer til byen’
Sven Gyldmark / arr. Henrik Krogsgaard              

Have yourself  
a merry little Christmas
Ralph Blane / arr. Per Ekdahl

Somewhere in my memory
fra  filmen ‘Alene hjemme’
John Williams

Lille store verden
fra julekalenderen ’Juleønsket’
Tekst og melodi: Rasmus Seebach / arr. Martin Nygård Jørgensen

Fællessang: Dejlig er jorden
Schlesisk melodi / arr. Svend S. Schultz

Varighed: ca. 60’
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Velkommen til en julekoncert, der kredser om vinteren, sne-
en, engle og julefred. Men koncerten er ikke bare ”fra alle os til 
alle jer” i traditionel forstand. I dag deler DRs kor og orkestre 
nemlig scenen med en stor flok helt nye ansigter.

Vi har inviteret vores nærmeste naboer, elever fra Peder 
Lykke Skolen og Dyvekeskolen, indenfor til et musikalsk 
møde med nogle af husets professionelle sangere og musikere 
i DR Koncerthuset – og hvorfor ikke invitere dem med os helt 
ind på scenen? 

Blandt koncertens over 200 medvirkende er en del scenevante 
børn fra DR BørneKoret, som synger mange koncerter hvert 
år. Men de fleste af eftermiddagens sangere står på scenen for 
allerførste gang – ja, for mange er det nyt overhovedet at være 
i huset!

Denne eftermiddags koncert er resultatet af et efterår med 
mange prøver og fælles forberedelser. Siden august har DR 
Korskolens leder Susanne Wendt besøgt de to skoler for at øve 
med børnene, og i november måned har finpudsningen fun-
det sted ved en række prøver i DR Koncerthuset sammen med 
DR BørneKoret – og til sidst også med DR SymfoniOrkestret.

Vi håber, at I som publikum fornemmer den store sang- og 
musikglæde, som har fulgt os gennem forberedelserne til den-
ne eftermiddags koncert. Og vi håber, at koncerten giver både 
jer publikum og alle vores nye medvirkende mod på meget 
mere sang og flere koncertoplevelser.

God fornøjelse!

Kim Bohr
Chef for DRs Kor & Orkestre

Kære 
       publikum!

DR Symfoniorkestrets Julekoncert      
Velkommen
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•  Chefdirigent for DR  
PigeKoret 2001-2010 

•   Direktør for Copenhagen  
Opera Festival 2012-2016 

•  Leder af Malmø Opera  
fra 2017

Dirigent
Michael Bojesen

Michael Bojesen er dirigent og komponist og en markant 
profil i dansk musikliv. Han var chefdirigent for DR PigeKoret 
i 2001-2010, en periode hvor han udviklede koret til nye 
højder og også opbyggede DR Korskolen. I årene 1989-2006 
var Bojesen dirigent for Kammerkoret Camerata, og han har 
desuden arbejdet tæt sammen med bl.a. DR VokalEnsemblet, 
DR Big Band, DR SymfoniOrkestret, Ars Nova Copenhagen og 
de danske landsdelsorkestre.

Senest har Michael Bojesen været direktør for Copenhagen 
Opera Festival 2012-2016, og han er udnævnt som leder 
af Malmø Opera fra 2017. Bojesen har desuden medvir-
ket i flere musikprogrammer på DR, bl.a. Landeplagen, 
Maestro og Vidunderbørn, og han har i en lang årrække 
undervist på Sankt Annæ Gymnasium og Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium.

Bojesens diskografi byder på et hav af udgivelser, herunder 
en stor del sammen med Kammerkoret Camerata, bl.a. den 
Dansk Grammy-vindende indspilning af Händels Messias. 
Hans store genremæssige spændvidde kan eksempelvis 
ses i den Grammy-nominerede udgivelse The Jazz Ballad 
Songbook med DR Big Band, DR UnderholdningsOrkestret og 
solist Randy Brecker.

DR Symfoniorkestrets Julekoncert      
Dirigent
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•   DR BørneKoret er en  
del af DR Korskolen

DR BørneKoret består af drenge og piger i alderen 9-11 år. 
Koret er en del af DR Korskolen, som også består af DR 
SpireKoret (6-8 år) og DR JuniorKoret (12-15 år).

DR BørneKoret medvirker hvert år i mange koncerter både 
i og uden for DR Koncerthuset og kan også opleves på radio, 
i tv og på en række cd-indspilninger. Du kan bl.a. høre koret 
ved DR PigeKorets store jule- og sommerkoncerter sammen 
med resten af DR Korskolen og DRs ’voksne’ ensembler. Men 
DR BørneKoret har også sine egne koncerter og er fast tilknyt-
tet Holmens Kirke i København, hvor de hvert år medvirker i 
en række musikgudstjenester og koncerter, bl.a. i forbindelse 
med Kulturnatten.

DR BørneKoret dirigeres af Susanne Wendt assisteret af Clara 
Smedegaard. Sammen med Susanne, som samtidig er leder 
af DR Korskolen, deltager DR BørneKoret ofte i workshops 
og samarbejdsprojekter med andre korledere og børnekor fra 
hele landet. 

Læs mere om DR Korskolen på: 
drkoncerthuset.dk/dr-korskole 

Eller følg korene på Facebook: 
facebook.com/drkorskolen

Næste gang, du kan opleve DR BørneKoret, er ved DR 
PigeKorets julekoncerter 17.-19. december og til Holmens 
Kirkes julegudstjeneste 24. december kl. 13. 

Kor
DR BørneKoret

DR Symfoniorkestrets Julekoncert      
Kor
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 Vært & vokalsolist
Silja Okking

Silja Okking er tv-vært, sanger og sangskriver. Hun er kendt 
fra DR Ramasjang, hvor hun de seneste år blandt andet 
har været vært på programmerne Mini MGP, Mit Kæledyr, 
MonsterBuster og SommerSummarum. 

Som sangerinde udgav Silja Okking i 2011 albummet 
Cirkusprinsesse med sine egne sange. Derudover har 
hun skrevet musik og sunget til nogle af de Ramasjang-
programmer, hvor hun er vært. Senest har hun tilføjet titlen 
forfatter til cv’et, og i efteråret 2016 udgav hun Håndbog for 
pigenørder.

Violinsolist
Soo-Jin Hong

Violinisten Soo-Jin Hong er 1. koncertmester i DR 
SymfoniOrkestret. Hun er født i Sydkoreas hovedstad Seoul, 
og bare 15 år gammel flyttede hun med sine tre søstre til Wien 
for at uddanne sig som musiker. 

Sammen med en af søstrene, Soo-Kyung (der i dag er 
koncertmester i orkestrets cellogruppe) og pianisten Jens 
Elvekær, har hun dannet trioen Trio con brio, som er et af 
Danmarks førende klassiske ensembler. Soo-Jin Hong har 
været solist med bla. Moskva Symfoniorkester, Sydkoreas 
Radiosymfoniorkester og spillet Tjajkovskijs Violinkoncert 
med DR SymfoniOrkestret.

DR Symfoniorkestrets Julekoncert      
Solist
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DR Symfoniorkestrets Julekoncert      
Solist
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Christine Nonbo Andersen begyndte sin musikalske løbeba-
ne i DR BørneKoret – som dengang hed Danmarks Radios 
Børnekor – i 1997, og fra 1999-2004 sang hun i DR PigeKoret. 

I 2014 færdiggjorde Christine sin sanguddannelse på Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium, og i efteråret 2015 vandt 
hun stillingen som 1. sopran i DR VokalEnsemblet.  Samme 
år medvirkede hun som solist på cd-indspilningen af Phillip 
Fabers Brorson-rekviem, hvor DR PigeKoret også medvirker. 
Ud over DR VokalEnsemblet har Christine Nonbo Andersen 
bl.a. sunget i Holmens Kantori og Tolkien Ensemble.

Sopran
Christine  
Nonbo Andersen

Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes 
pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

Tekst: B.S. Ingemann,
Melodi: Schlesisk 

“Dejlig er 
 jorden”

1. 3.

2.



HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET

Restauranten: Supplér din koncertoplevelse med en 
hyggelig og lækker middag i DR Koncerthusets Restaurant. 
På dr.dk/koncerthuset kan du læse mere om restauranten 
og månedens menu. Det er nødvendigt at  reservere bord i 
forvejen, og det kan gøres på adressen book1bord@dr.dk 
eller telefonisk på 35206360 (hver-dage 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 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 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 adressen 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 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/drkoncerthusetklassisk.

www.drsymfoniorkestret.dk
www.drkoncerthuset.dk
www.dr.dk/drso

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

DRs koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

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


