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DR PigeKoret i mørke
Program

Nu falmer skoven trindt om land 
Tysk folkevise, Johan H. Nebelong/N.F.S. Grundtvig, arr. Phillip Faber  
 
Den sorte fugl 
Phillip Faber/Frank Jæger 
 
Underlige aftenlufte (solo violin) 
Carl Nielsen  
 
Northern Lights 
Ola Gjeilo 
 
Efterårssuite  
(Skyerne gråne, Marken er mejet, Sig nærmer tiden) 
Thora Boch/N. F. S. Grundtvig, Folkemelodi/Adolph Recke,  
Poul Schierbeck/Oluf Ring/St. St. Blicher, arr. Phillip Faber 
 
Morgensolen over Øresund 
Anne Linnet, arr. Phillip Faber 
 
Tit er jeg glad (solo violin) 
Carl Nielsen 
 
Come to me  
Susanna Lindmark 
 
Aften og sorg  
Phillip Faber/Merete Bandak 
 
Højens top  
Teitur Lassen/August Bovin Boberg, arr. Phillip Faber 
 
The Lord’s Prayer 
John Tavener 
 
Kringsatt av fiender 
Otto Mortensen/Nordahl Grieg, arr. Jakob Lægaard 
 
Fald, min engel 
Steffen Brandt, arr. Phillip Faber 
 
Sov sødt, barnlille (solo violin) 
Thomas Laub 
 
Forårsdag 
Anne Linnet, arr. Phillip Faber 
 
I Danmark er jeg født 
Poul Schierbeck/H.C. Andersen 
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Velkomst

Kære publikum 
Velkommen til DR PigeKorets mørkekoncert. Når I læser dette, er 
koncerten forbi, sangene er tonet ud, og Bodil og Benjamins samtale 
er forbi. Måske er I spændte på at se, hvilken musik, koret sang, hvem 
der spillede og hvem der talte. Men vi håber, at I frem for alt lod jer rive 
med af tonerne og teksterne og nød at være tilstede og alligevel skjult af 
mørket.

Mørket sætter korsangen på spidsen – at synge sammen i over en 
time uden at kunne se, kræver sin sanger. Pigernes fornemmelse for 
hinanden og musikken bliver sat på prøve, og der skal overraskende lidt 
til, før det går galt. I mørket må sangerne stole på sig selv og hinanden 
på en måde, der ikke er til at kopiere. De må synge på fornemmelsen af 
hinanden og hinandens åndedræt. Det er en intens og krævende opgave, 
som viser kernen af sangernes fælles formåen og sætter fokus på alt 
det, der er er så fængslende ved korsang. En nervepirrende opgave for 
dirigenten, der må vise tillid og give slip på koret og musikken for, år 
efter år, at opdage, at øvelsen får både koret og musikken til at blomstre.

Vi har været påpasselige med at strø sange fra den danske sangskat ud 
over koncerten, så man får noget velkendt at holde fast ved, dér i mørket. 
Men meget af musikken er måske nok ukendt for de fleste. Flere af 
sangene har vi lånt fra den helt nye Kirkesangbogen, hvoraf nogle aldrig 
har været udgivet før. Den kan vi på det varmeste anbefale at gå på 
opdagelse i.

Tak til Dansk Blindesamfund for samarbejdet, vi har omkring 
mørkekoncerten. Det sætter vi stor pris på. Tak til Anna Thaulow, 
Benjamin og Bodil for at tage os ved hånden og lede os fra sang til sang. 
Og tak, kære publikum, fordi I kom og lyttede til os. Sammen holder vi 
liv i de sange, som bor inde i os. Så længe vi kan samles om dem, skal det 
nok gå alt sammen.

Tak fordi I kom!

Phillip Faber
Chefdirigent for DR PigeKoret 
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Medvirkende

Chefdirigent

Phillip Faber  

DR PigeKoret 

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 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, der vender tilbage til november. 

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 som del af DR og høster i 
dag stor anerkendelse både i Danmark og i udlandet. 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 radio og/eller tv. Korets hjemmebane er DR Koncerthuset, 
hvor bl.a. de traditionsrige Jule- og Midsommerkoncerter finder sted, 
men pigerne giver også hver sæson en række koncerter i mindre danske 
kirker og på højskoler, efterskoler og andre koncertsteder. Desuden 
optræder DR PigeKoret ofte som musikalske ambassadører for 
Danmark – både når de tager på turné i udlandet, og når de synger for 
politiske ledere og prominente gæster ved officielle begivenheder rundt 
om i hele Danmark. 

Sammen med chefdirigent Phillip Faber kan DR PigeKoret opleves 
på DR K og dr.dk/tv, hvor de optræder med danske sange som del af 
udsendelsesrækken Dagens Sang.

Fotograf: Kim Matthäi Leland

Fotograf: Kim Matthäi Leland
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Medvirkende

Violinist

Kirstine Schneider   

Bodil Jørgensen  

Benjamin G. Breiner 

Bodil Jørgensen (f. 1961) er uddannet skuespiller fra Statens 
Teaterskole og var tilknyttet bl.a. Jomfru Ane Teatret og Betty Nansen 
Teatret, før hun i 1997 blev ansat på Det Kongelige Teater. Her har 
hun medvirket i forestillinger som Skybrud, Menneskereden og Den 
Vægelsindede, samtidig med, at hun er kendt fra en lang række danske 
film som bl.a. Idioterne, Fruen på Hamre, Nonnebørn, Kun en pige, 
Klinkevals og Voksne Mennesker. Bodil Jørgensen er også kendt og elsket 
for sin tv-satire i bl.a. Rytteriet og Live fra Bremen og ikke mindst tv-serier 
som Krøniken og Badehotellet.

Benjamin G. Breiner er 8 år og synger i DR SpireKoret. Han drømmer på 
skift om at blive opfinder, blomsterhandler, tandlæge eller ligeså berømt 
som Michael Jackson. Han er vild med dyr og har en masse derhjemme, 
men desværre kun af plys. Han elsker at synge og danse, strikke og bygge 
LEGO og hader uhyggelige film og lyde og forloren skildpadde. 

Fotograf: Anna Thaulow

Den danske violinist Kirstine Schneider (f. 1993) har studeret hos 
Serguei Azizian på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og hos 
Sylvia Rosenberg på Manhattan School of Music. Hun har modtaget 
undervisning af bl.a. Nikolaj Znaider, Hilary Hahn, Juilliard String 
Quartet og Emerson String Quartet. Kirstine har spillet koncerter 
verden over og er efterspurgt som både solist og kammermusiker. 
Hun er modtager af en lang række priser bl.a. P2’s Talentpris, Léonie 
Sonnings Talentpris, Copenhagen Phils Udviklingspris og 3. pris ved 
Den Danske Strygerkonkurrence.

Fotograf: Hannah Schneider



Smukke stemmer, åbenlys sangglæde og store musikalske talenter.  
DR PigeKoret fornyer den danske sangtradition med entusiasme  
og kærlighed, og bevæger sig ubesværet rundt mellem sange, salmer,  
moderne korværker og kendte popsange.
 
Læs mere om DR PigeKoret 
og køb billetter på drkoncerthuset.dk
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DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden
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.
Daloon

drkoncerthuset.dk
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 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.


