
DR PIGEKORETS MIDSOMMER

Søndag 18 . juni 2017 kl. 16.00
Mandag 19 . juni 2017 kl. 19.30

DR PigeKoret
DR JuniorKoret
DR BørneKoret
Dreamers’ Circus & strygetrio
Phillip Faber & Susanne Wendt, dirigenter
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Program
DR PigeKorets Midsommer

Søndag 18. juni kl. 16.00 
Mandag 19. juni kl. 19.30
 
DR Koncerthuset  
koncertsalen
 
DR PigeKoret 
DR JuniorKoret 
DR BørneKoret
 
Dreamers’ Circus: 
 
Nikolaj Busk, harmonika/keys  
Rune Tonsgaard Sørensen, violin 
Ale Carr, cittern/kokle 
 
Strygetrio: 
 
Elna Carr, violin 
Iben Teilmann, bratsch 
Anja Zdyb Lillemæhlum, cello
 
Phillip Faber  
& Susanne Wendt, dirigenter
 
Pelle Nordhøj Kann, iscenesætter 
 
Nikolaj Heiselberg Trap, scenograf 
 
Mikael Sylvest, lysdesigner
 
Desirée Graubæk,   
folkedans-koreografi
 
Koncerten sendes i  
P2 Koncerten fredag 23. juni 
kl. 19.20 og på DR K lørdag 
24. juni kl. 20.00. 

 

En yndig og frydefuld sommertid
Dansk folkemelodi/A.P. Berggreen, arr. Phillip Faber

Jeg gik mig ud en sommerdag
Folkemelodi/N.F.S. Grundtvig, arr. Phillip Faber

Idas sommervise
Georg Riedel/Astrid Lindgren, arr. Ale Carr

Folkemelodier fra Fanø:  
Ostindienfarens Hjemkomst – Kællingens Kat
Trad., arr. Nikolaj Busk/Rune Tonsgaard Sørensen/Ale Carr

Til næste sommer
Jan Rørdam/Thomas & Alberte Winding, arr. Susanne Wendt

Skånske folkemelodier: Højby Kyrkogårdslåt  
– Folkrotsvalsen – Körepolska
Hans Melin – Ale Carr – Lasse i Lyby, arr. Ale Carr

FÆLLESSANG: Du danske sommer, jeg elsker dig
Otto Mortensen / Thøger Larsen

2. brudestykke fra Fanø
Folkemelodi, arr. Rune Tonsgaard Sørensen/Phillip Faber

Danmark, nu blunder den lyse nat (uropførelse)
Rune Tonsgaard Sørensen/Thøger Larsen

Spes-Doaivu
Mia Makaroff/Nils Aslak Valkeapää

Et hav der vugger sig til ro
Matti Borg/Juliane Preisler, arr. Rune Tonsgaard Sørensen

First Impression / A Room in Paris
Nikolaj Busk

Kender du det (Mona, Mona, Mona)
Søren Kragh-Jakobsen, arr. Niels Nørgård

Vi elsker vort land (uropførelse)
Nikolaj Busk/Holger Drachmann

Northern Lights 
Ola Gjeilo

City Gardens
Nikolaj Busk, Rune Tonsgaard Sørensen, Ale Carr, arr. Nikolaj Busk

Se, nu stiger solen
Oluf Ring/Jakob Knudsen, arr. Phillip Faber

Svantes lykkelige dag/Præludium
Benny Andersen, J.S. Bach, arr. Nikolaj Busk

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Kunstnerisk leder og producent:  
Anne Karine Prip
Produktionsleder: Birgitte Schmølker
Teknisk produktionsleder: Jonas Norup
Lydproducer: Preben Iwan

Lydtekniker: Jan Oldrup
PA: Joachim Moe Jensen
Lyssignalør: Jon Meinild 
Koordinator DR PigeKoret: Louise Engedal Kronborg
Koordinator DR KorSkolen: Simone Maja Pedersen
Dirigentassistent DR BørneKoret: Clara Smedegaard

Sangpædagoger:  
Cille Buch & Henriette Nederby
Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
Forsidefoto: Daniel Stjerne
Tryk: Trykportalen ApS
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Velkommen til DR PigeKorets Midsommer 2017. De danske sange med alt, 
hvad de står for, er en vigtig del af korets kerne. Vi er alle blevet sunget for, 
da vi var små, og vi synger selv for vores børn. De danske sange er med til 
at definere årstiderne, fællesskabet,  naturen og den slægt og historie, som 
vi er en del af. De tilhører dig og mig, og de lever kun i kraft af, at de bliver 
sunget af danskere i alle aldre i hele landet.

Vi har valgt at kigge indad med dette års midsommerkoncert. Hvad er 
dansk sommer? Og hvad kan de danske sommersange? Det er blevet til 
sommerregn, havefest, bål på stranden og sommerhuset med de gamle 
møbler og den helt særlige duft, der sætter minderne og de indre melodier 
fri. I en erkendelse af, at man nogle gange skal finde de store linjer og 
følelser i de små ting og øjeblikke.

De danske sange møder folkemusikken, og vi hilser også på vores naboer 
i Sverige, Norge, Finland og Tyskland med melodier, vi har lånt og gjort 
til vores. Med mødet mellem de tre folkemusikalske drenge i Dreamers’ 
Circus og vores kor har vi ønsket at skabe et personligt øjebliksbillede af 
dansk sommer, som vi kender den, selvom vi nok oplever den forskelligt. 
“Byger, som går og kommer, – det er den danske sommer” kan vi nok alle 
enes om, og måske også om meget mere. 

Rigtig god fornøjelse!

Phillip Faber
Chefdirigent for DR Pigekoret 

DR PigeKorets Midsommer

Velkomst

Kære  
publikum
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Medvirkende

Fotograf: Kristoffer Juel Poulsen

Fotograf: Kim Matthäi Leland

50 piger på 15-22 år, stort musikalsk talent, smittende sang glæde 
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 popsange og medrivende 
fælles sang. 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.

DR PigeKoret

Den danske folkemusiktrio Dreamers’ Circus består af musikerne  
Rune Tonsgaard Sørensen på violin, Ale Carr på strengeinstrumentet  
cittern og Nikolaj Busk på klaver og  harmonika. Trioen har 
 høstet anerkendelse i både ind- og udland for deres nytænkende 
og fængende musik, som fører  lytterne ud i nye afkroge af grænse-
landet mellem moderne  nordisk folkemusik og klassisk musik.

Trioen har udgivet tre albums og optræder sammen med både 
popkunstnere, kor og symfoniorkestre. Gruppens violinist Rune 
Tonsgaard Sørensen blev i 2015 tildelt Ridderkorset, og i 2013 
Kronprinsparrets Stjernedryspris, hvilket bragte Dreamers’ 
Circus til Sydney Opera House, hvor de optrådte i den TV-
transmitterede priskoncert. Trioen var i 2013 de helt store vindere 
ved Danish Music Awards med tre priser – i 2015 modtog de 
endnu en DMA for Årets Udgivelse.

Medlemmerne af Dreamers’ Circus er hver især velkendte hos 
DR PigeKoret som arrangører og gæstekunstnere, men denne 
koncert er første gang, gruppen optræder samlet med koret.

Dreamers’ Circus



DR Koncerthuset 2016/17 5

Fotograf: Kim Matthäi Leland

Fotograf: Kim Matthäi Leland

Phillip Faber (f. 1984) er uddannet komponist og dirigent fra  
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Kungliga Musikhögskolan 
i Stockholm. 

Han blev chefdirigent for DR PigeKoret i 2013 og har i den 
seneste tid også været tv-aktuel som vært og dirigent i DR K’s 
Danmark synger julen ind og Den klassiske Musikquiz, som 
vender tilbage på DR K til efteråret. Han har for nylig været 
gæstedirigent hos DR VokalEnsemblet, DR KoncertKoret og 
DR SymfoniOrkestret og var i 2016 med til at starte Malko 
Dirigentskolen.

Susanne Wendt (f. 1971) er uddannet som Almen Musiklærer 
(AM) ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1996 med 
tilvalgseksamen i børnekorledelse.  
 
Susanne Wendt har videreuddannet sig dels indenfor korfaget 
med studier hos Michael Bojesen, Alice Granum m.fl., dels som 
sanger hos blandt andre Margrethe Enevold. Hun har i mange 
år undervist på musikskole samt dirigeret en lang række kor, og 
hun er hyppigt brugt som underviser ved kurser og kor stævner. 
Susanne er i dag både dirigent for DR BørneKoret og  
DR JuniorKoret, og derudover er hun leder af DR Korskolen.  
I 2010 modtog hun Emil Holms Legat af DR SymfoniOrkestret 
for sit arbejde med DR Korskolen.

Phillip Faber

Susanne Wendt

Chefdirigent

Dirigent

DR PigeKorets Midsommer

Medvirkende
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Medvirkende

Nikolaj Heiselberg Trap (f. 1974) er scenograf, uddannet fra Statens 
Teaterskole i 2002. Han var ansat som husscenograf på Aalborg Teater 
i årene 2002–2004. Siden da har han arbejdet på store og små teatre 
over hele landet, herunder Det Kgl. Teater, Mungo Park, CaféTeatret, 
Folketeatret, Teater Grob, Gladsaxe Ny Teater, Teater Momentum,  
Det Flydende Teater og Aarhus Teater. Nikolaj Heiselberg Trap har  
lavet scenografi til stort set alle DR PigeKorets iscenesatte koncerter i  
DR Koncerthuset siden 2013.

Nikolaj Heiselberg Trap 
Scenograf

Pelle Nordhøj Kann (f. 1980) er uddannet på Skuespillerskolen ved 
Aarhus Teater i 2005. Han er kunstnerisk leder og instruktør på  
Det Flydende Teater og Teatergrad og har instrueret alle DR PigeKorets 
jule- og sommerkoncerter siden 2013. Han har også gennem flere år lavet 
performanceworkshops med flere af DR’s kor. Pelle har undervist på  
Det Jyske Musikkonservatorium i ‘ performance og ensembleledelse’ og  
har som skuespiller medvirket i forestillinger på bl.a. Betty Nansen Teatret, 
Teater Republique, Hotel Pro Forma og Aarhus Teater samt i film- og 
tv-produktioner som Nils Malmros’ Kærestesorger og DR’s Krøniken.

Pelle Nordhøj Kann
Iscenesætter

Mikael Sylvest, lysdesigner (f. 1975) har de sidste 20 år designet lys 
til dans, opera, koncerter, skuespil og shows i Danmark og udlandet. 
Blandt de senest produktioner kan nævnes operaen Aida (2016) på 
Nationaltheater Mannheim i Tyskland, forestillingen Niels Klims 
 underjordiske rejse (2017) på Vendsyssel Teater, samt musicalerne Tänk 
om (2017) på Malmø Opera og Jesus Christ Superstar (2017) på Aarhus 
Teater. Han har desuden skabt lysdesign for Det Kongelige Teater, 
Republique Teater, Dansk Danse Teater og Odense Teater. Mikael har 
samarbejdet DR PigeKoret og DR Symfoniorkestret siden 2011.

Mikael Sylvest 
Lysdesigner
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Fællessang

Du danske sommer,
jeg elsker dig

Du danske sommer, jeg elsker dig, 
skønt du så ofte har sveget mig; 
snart kolde farver i sky og vand, 
snart nøgne piger ved hver en strand. 
Mer, mer, mer
jeg dog dig elsker, hver gang du ler.

Du er i sindet jo lunefuld,
dog hjertet inderst er pure guld; 
et eventyr er dit glade navn,
og blomster lyser ud af din favn. 
Korn, korn, korn
i drømme gror under månens horn.

Når dine bølger mod bredden gik, 
beruset blå som gudinders blik, 
en ungdom jubled’ din lovsang ud, 
kun klædt i solskin og brunet hud. 
Ned, ned, ned
til dåb i glemsel og evighed!

Fællessang
Tekst: Thøger Larsen
Melodi: Otto Mortensen

Og når du strakte med åbent sind 
de lyse nætter i himlen ind,
imens det dufted’ af hyld og hø, 
vi bad: lad drømmen dog aldrig dø! 
Ak, ak, ak!
Vort hjerte svulmed’ af tro og tak.

Og stundom ud af din fulde glød 
sprang lyn fra skyen i jordens skød, 
og tordenlatter og tordenregn
din trolddom spændte fra egn til egn. 
Vild, vild, vild
er, skønne sommer, din kraft og ild.

Du danske sommer, min hilsen tag,
du lyse nat og du lyse dag!
Går tit du kold over landet hen,
jeg véd, du kommer dog hed igen!
Ja, ja, ja,
jeg véd, dit hjerte er guld endda.



www.drkoncerthuset.dk
www.drpigekoret.dk

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

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: 

 l  Download gratis “Zerved” (via app-store eller   
  Google Play)
 ll  Bestil og betal
 lll  Hent din drink i vores “Zerved-bar”

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.

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.

DR har indgået et samarbejde med Q-Park, som står 
for opsynet med P-pladsen ved metroen. Det er muligt 
at betale og forlænge sin parkering med Q-Park via 
app og mobil. Områdekoden til DR Koncerthusets 
parkering er 3491.

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

DR Pigekoret og DR Korskolens aktiviteter støttes af blandt andre:
 
Augustinus Fonden
Knud Højgaards Fond
Oticon Fonden
15. Juni Fonden
Konsul George Jorck & Hustra Emma Jorck’s Fond
Kronprins Frederiks & Kronprinsesse Marys Fond


