
Søndag 17. december 2017 kl. 13.00 & 16.00
Mandag 18. december 2017 kl. 18.30

DR PIGEKORETS JUL
DR PigeKoret, DR JuniorKoret, 
DR BørneKoret & DR SpireKoret
Dirigenter: Phillip Faber, 
Susanne Wendt & Clara Smedegaard 
Historiefortæller: Vigga Bro
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Søndag 17. december kl. 13.00  
Søndag 17. december kl. 16.00 
Mandag 18. december kl. 18.30 
 
DR Koncerthuset  
koncertsalen
 
DR PigeKoret 
DR JuniorKoret 
DR BørneKoret 
DR SpireKoret
 
Phillip Faber, chefdirigent 
Susanne Wendt, dirigent 
Clara Smedegaard, dirigent
 
Vigga Bro, historiefortæller (Maria)
 
Musikere: 
Andrea Gyarfas Brahe, violin 
Karen Johanne Pedersen, violin 
Sidsel Most, bratsch 
Samira Dayyani, cello 
Thommy Andersson, bas 
Thomas Teisner, slagtøj 
Martin Seier, klaver
 
Iscenesættelse: 
Pelle Nordhøj Kann 
 
Dramatiker: 
Julie Petrine Glargaard 
 
Scenografi: 
Nikolaj Heiselberg Trap 
 
Lysdesign: 
Mikael Sylvest
 
 

DR PigeKorets jul
Program

Mandag 18. december  
kl. 18.30 (direkte)

Søndag 24. december  
kl. 16.03

Mandag 25. december  
kl. 13.00 (uddrag)

Mandag 25. december  
kl. 20.00

Koncerten udsendes på

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr 
Kunstnerisk leder & producent: Anne Karine Prip 
Produktionsleder: Birgitte Schmølker 
Tekniske produktionsledere: Jonas Norup, Mads Peter Østerskov 
Lydproducer: Preben Iwan

Lydteknik: Mikkel Nymand
Lyssignalør: Anne Fokdal 
Koordinator for DR PigeKoret: Louise Engedal Kronborg
Koordinator for DR Korskolen: Astrid Vadgaard Christensen 
Sangpædagoger: Cille Buch & Henriette Nederby
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Program

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen Aps
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O Magnum Mysterium  
René Clausen, arr. Phillip Faber
DR PIGEKORET

Julen har englelyd
A.P. Berggreen/N.F.S. Grundtvig,  
arr. Phillip Faber 
DR PIGEKORET

For længe siden i Betlehem
Jester Hairston/dansk tekst: Povl Kjøller,  
arr. Susanne Wendt 
DR BØRNEKORET

Selmas sang
Eva Weel Skram,  
Thomas Stenersen/Synne Teksum 
arr. Susanne Wendt/Thommy Andersson 
DR BØRNEKORET

Vil du være min i nat
Kaare Bjerkø, arr. Phillip Faber
DR PIGEKORET

Lad det klinge sødt i sky 
Førref. julevise/N.F.S. Grundtvig,  
arr. Michael Bojesen
DR PIGEKORET

Carol suite 
(Away in a Manger/God Rest Ye Merry, 
 Gentlemen/We Wish You a Merry Christmas)
William J. Kirkpatrick/Martin Luther, 
 traditionel 1500-talsmelodi, traditionel carol,  
arr. Phillip Faber
DR PIGEKORET

Wintersong
Sara Barailles, Ingrid Michaelson, 
arr. Mac Huff/Thommy Andersson
DR JUNIORKORET

Kimer, I klokker
Henrik Rung/N.F.S. Grundtvig,  
arr. Niels Nørgaard/Rune Thorsteinsson
DR JUNIORKORET

FÆLLESSANG

Velkommen igen, Guds Engle små
A.P. Berggreen/N.F.S. Grundtvig,  
arr. Thommy Andersson

I en stjerneregn af sne
Mads Langer, arr. Niels Nørgaard
DR PIGEKORET

I den mørke vinter
Gustav Holst/Christina Rossetti (dansk tekst:  
Helle Stage Søtrup), arr. Ola Gjeilo/Phillip Faber
DR PIGEKORET

God Only Knows
Brian Wilson/Tony Asher, arr. Phillip Faber 
DR PIGEKORET, DR JUNIORKORET,   
DR BØRNEKORET, DR SPIREKORET

Søren Banjomus
Ukendt/Otto Brandenburg,  
arr. Thommy Andersson 
DR SPIREKORET

Højt fra træets grønne top
Emil Horneman/Peter Faber, arr. Phillip Faber
DR PIGEKORET

Glade jul
Franz Gruber/B.S. Ingemann, arr. Nikolaj Busk
DR PIGEKORET, DR JUNIORKORET,  
DR BØRNEKORET, DR SPIREKORET
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Fællessang

Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje himmelsale,
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år I spå
for fugl og sæd i dvale!

Med venlige øjne himmelblå,
i vugger og i senge,
vi puslinger har i hver en vrå,
som blomster gro i enge.
O, synger for dem, som lærker slå,
som hørt de har ej længe!

Så drømme de sødt om Bethlehem,
og er det end forblommet,
de drømme dog sandt om barnets hjem,
som lå i krybberummet.
De drømme, de lege jul med dem,
hvis sang de har fornummet!

O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders vé,
vor smerte sødt bortvugges!
Vor fader i himlen! lad det ske!
lad julesorgen slukkes!

Velkommen igen, Guds engle små
Melodi: A.P. Berggreen
Tekst: N.F.S. Grundtvig



Velkommen til DR PigeKorets jul 2017. Det har været et 
fantastisk år for DR PigeKoret og Korskolen, og vi glæder os 
til at præsentere årets julekoncert for jer. Vi har i år valgt at 
fokusere på kærlighed i en fortælling, som vi alle kender, men 
alligevel ikke ved så meget om. Det er fortællingen om Maria 
og Josef, en mere end to tusind år gammel kærligheds historie, 
som bare har ligget og ventet på at blive fortalt.

Vi viser hele vores korskole frem: DR Spirekoret, DR Børnekoret 
og DR Juniorkoret. Uden dem var der intet DR PigeKoret, for 
deres smittende sangglæde og store musikalske arbejde skaber 
sangere, som en dag kommer til at synge i DR PigeKoret.

Vi vil gerne sige en meget stor tak til vores støtter og musikalske 
samarbejdspartnere for året, der snart er gået. Den allerstørste 
tak skal lyde til Augustinus Fonden, som har givet os en meget 
flot bevilling, der gør, at DR Korskolen er sikret de næste tre år. 
Det er vi meget taknemmelige for, og vi glæder os til at kaste 
os ud i nye og spændende projekter i de kommende år.

Men nu skal det handle om julen og om kærligheden. Hvis I 
står nytårsaften og synger sammen med os foran TV’et, håber 
vi, at I vil tænke tilbage på en smuk og rørende juleoplevelse 
her i Koncertsalen.

Rigtig god fornøjelse og glædelig jul!

Med venlig hilsen 

Phillip Faber
Chefdirigent, DR PigeKoret
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Korene

• Følg med i DR PigeKorets 
  aktiviteter på drpigekoret.dk  
 eller på 
 facebook.com/drpigekoret

DR PigeKoret

Fotograf: Kim Matthäi Leland

• Følg med i DR Korskolens   
 aktiviteter på drkorskolen.dk 
 eller på  
 facebook.com/drkorskolen

DR Korskolen

50 piger på 15-22 år, stort musikalsk talent, smittende sangglæde  
og flere hundrede års sangtradition er de væsentligste ingredienser 
i DR PigeKoret, der blev etableret i 1938. Den røde tråd gennem 
korets optrædener er den danske sang i alle dens afskygninger, og 
de unge sangere bevæger sig frit mellem danske salmer, moderne 
kompositioner, kendte popsange og fællessang i alle former.

DR PigeKoret synger hvert år omkring 50 koncerter, hvoraf de fleste 
kan opleves på DR’s kanaler. Korets hjemmebane er DR Koncerthuset,  
hvor bl.a. de traditionsrige Jule- og Midsommerkoncerter finder sted, 
men pigerne giver også koncerter i hele landet. Desuden optræder DR 
PigeKoret ofte som musikalske ambassadører for Danmark i udlandet. 

DR PigeKoret har de senere år haft succes med at udvikle nye 
digitale formidlingsformer i tæt samarbejde med flere af DR’s 
medieplatforme - bl.a. DR Sporten, som de i 2016 producerede et 
superliga-medley med. Koret og Phillip Faber kan også opleves på 
DR K og dr.dk/tv, hvor de optræder med danske sange som del af 
udsendelsesrækken Dagens Sang.

DR Korskolen er inddelt efter alder i DR SpireKoret, som er for 
de helt små (6-8 år), DR BørneKoret (9-11 år) og DR JuniorKoret 
 (12-15 år). Korene er ikke blot en håndfuld ensembler, men udgør 
et unikt uddannelsesforløb, der har til formål at give de unge 
sangere et bredt musikalsk fundament. Sangerne i DR Korskolen 
er helt  almindelige børn og unge, som ved siden af deres aktive kor-
arbejde også skal passe deres skolegang. Sangerne til korene bliver 
hvert år udtaget ved optagelsesprøver og rekrutteres både udefra 
og fra egne rækker. DR Korskolen har meget væsentlig betydning 
for DR PigeKoret, da erfaring fra de yngre kor ruster sangerne til 
DR PigeKorets aktivitetsniveau og høje musikalske standard. 

DR Korskolens kor kan hver sæson opleves ved koncerter rundt 
i landet samt på DR Ramasjang, DR Ultra, i DR’s Store Juleshow, i 
Året der gik og Danmark synger julen ind.

Fotograf: Kim Matthäi Leland
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Phillip Faber
Phillip Faber (født 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 lige fra begyndelsen sat sit særlige præg på korets klang og udtryk. Phillip Faber har for 
nylig været gæstedirigent for DR VokalEnsemblet, DR KoncertKoret og DR SymfoniOrkestret, 
og i 2016 var han med til at starte Malko Dirigentskolen for unge dirigenttalenter. I den seneste 
tid har Phillip desuden været tv-aktuel som vært og dirigent i DR K’s Danmark synger julen ind 
og Den klassiske Musikquiz og som fagdommer i DR 1’s Vidunderbørn.

Susanne Wendt
Susanne Wendt (født 1971) er uddannet Almen Musiklærer (AM) ved Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium i 1996 med tilvalgseksamen i børnekorsledelse. Derudover har hun videre-
uddannet sig dels inden for korfaget med studier hos Michael Bojesen, Alice Granum og Peter 
Hanke, dels som sanger hos bl.a. Margrethe Enevold. Susanne er til daglig leder af DR Korskolen 
og har, siden hun startede i DR i 2005, bidraget markant til den styrke, kvalitet og position som  
DR Korskolen har i dag. Hun er dirigent for DR JuniorKoret og DR BørneKoret og bliver ofte 
brugt som inspirator, underviser og dirigent ved kurser, workshops og stævner i hele landet. 
I 2010 modtog hun Emil Holms Legat af DR SymfoniOrkestret for sin store indsats og sit 
 kompetente arbejde med DR Korskolen.

Clara Smedegaard
Clara Smedegaard (født 1978) er uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2006 hos 
blandt andre Alice Granum og Michael Bojesen og har pædagogisk speciale i sang og korledelse. 
Hun er ansat på Sankt Annæ Gymnasium, hvor hun underviser i fagene stemmedannelse, hørelære 
og kor. I 2004 startede hun Sankt Annæ Spirekor, som hun siden har dirigeret. Foruden arbejdet 
med børne- og ungdomskor, dirigerer Clara voksenkor og underviser på kurser og stævner for kor og 
korledere. Clara er dirigent for DR SpireKoret og assisterende dirigent i DR BørneKoret i samarbejde 
med Susanne Wendt.

DR PigeKorets jul     
Dirigenter

Fotograf: Kim Matthäi Leland
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Medvirkende

Historiefortæller (Maria)
Vigga Bro

De fleste mennesker, der fylder 80 år, er gået på pension for 
længst. Men det er ikke en del af planerne for skuespiller og 
historiefortæller Vigga Bro. Hun er født 20. oktober 1937 i 
Fredericia og uddannet skuespiller ved Aarhus Teater i 1961. 
Hun var herefter knyttet til teatret i tre år, inden hun blev 
freelance på bl.a. Det Kgl. Teater, Folketeatret, Ungdommens 
Teater, Det ny Scala og ABC Teatret. Hun har tidligere fungeret 
som sceneinstruktør og underviser på Statens Teaterskole, 
men har i de senere år især koncentreret sig om historiefor-
tællingen og har modtaget fem hædersbevisninger for sit 
kulturelle bidrag. Som skuespiller er hun for mange kendt fra 
TV2’s julekalender Jul i Valhal, hvor hun i rollen som Sofies 
bedstemor Ragnhild er indbegrebet af julehygge.

Fotograf: Wilfred Gachau

Iscenesættelse
Pelle Nordhøj Kann

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

Dramatiker
Julie Petrine Glargaard

Julie Petrine Glargaard (f. 1984) er uddannet på Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater i 
2013. Hun blev umiddelbart herefter ansat som husdramatiker på Aarhus Teater for en toårig 
periode og har siden bl.a. dramatiseret Hans Scherfigs roman Idealister for DR Radiodrama.

Scenografi
Nikolaj Heiselberg Trap

Nikolaj Heiselberg Trap (født 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 tidligere lavet scenografi til flere af DR PigeKorets 
og DR VokalEnsemblets koncerter.

Lysdesign
Mikael Sylvest

Mikael Sylvest (født 1975) har de seneste 16 år designet lys til dans, opera, koncerter, skuespil 
og shows i Danmark og udlandet, bl.a. for Det Kgl. Teater, Dansk Danse Teater, Bellevue Teatret 
og Odense Teater. Mikael har stået bag lysdesignet til DR PigeKorets jule- og sommerkoncerter 
siden 2011.



DR PigeKoret ønsker
GLÆDELIG JUL & 

GODT NYTÅR

PÅ GENSYN I 2018!
LÆS MERE OG KØB BILLETTER PÅ DRKONCERTHUSET.DK



DR PIGEKORETS  
MIDSOMMER

Den nordiske midsommer vækkes til live i en sanselig og sommerlig fortælling,  
hvor DR PigeKoret sammen med DR Korskolen og musikalske gæster byder  
op til eventyr og duften af sommerenge indhyllet i danske sommersange og  

dugfriske kompositioner.

10. JUNI KL. 16.00 & 11. JUNI KL. 18.30
KONCERTSALEN

DR PigeKoret, DR JuniorKoret, DR BørneKoret 
Dirigenter: Phillip Faber og Susanne Wendt

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk

 



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
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Oticon Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat
Statens Kunstfond
Toyota-Fonden
S.C. Van Fonden
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Damco. Global logistics. Individual solutions.

drkoncerthuset.dk
drpigekoret.dk
drkorskolen.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 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”

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 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 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 facebook.com/drkoncerthuset.


