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Din Danske Sang #4
Program

PROGRAM 
 
Den danske sang er en ung blond pige 
Carl Nielsen/Kai Hoffmann, arr. Phillip Faber 
 
Fællessang 
I østen stiger solen op 
B.S. Ingemann/C.E.F. Weyse 
 
Jeg er havren   
Aksel Agerby/Jeppe Aakjær, arr. Phillip Faber 
 
Fællessang 
Danmark, nu blunder den lyse nat 
Thøger Larsen/Oluf Ring 
 
En yndig og frydefuld sommertid   
Dansk Folkemelodi/A.P. Berggreen, arr. Phillip Faber 
 
Masser af succes 
Kim Larsen/Kim Larsen, Mogens Mogensen,  
arr. Benjamin de Murashkin 
 
Fællessang 
Jeg ved en lærkerede 
Harald Bergstedt/Carl Nielsen 
 
Den første gang jeg så dig 
Birger Sjöberg (oversættelse: Nis Bank-Mikkelsen), arr. Phillip Faber 
 
Fællessang 
Noget om helte  
Halfdan Rasmussen/Robert Normann 
 
Solen er så rød, mor 
Carl Nielsen/Harald Bergstedt, arr. Phillip Faber 
 
I Danmark er jeg født 
Poul Schierbeck/H.C. Andersen, arr. Phillip Faber 
 
Fællessang 
Du kom med alt det der var dig 
Jens Rosendal/Per Warming 
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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 kendte 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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Mattias Kolstrup er født i 1988 i Skive og er ud af en musikalsk 
familie. Mattias har spillet klaver og sunget siden barndommen og 
har gået på bl.a. Mellerup Efterskoles musiklinje. Det var i løbet af 
Mattias’ skoletid, at han sammen med en håndfuld venner startede 
elektrorock-bandet Dúné. Allerede i gymnasiet var bandet på en 
omfattende Europaturné som opfølgning på deres store succes 
med debutpladen We Are In There You Are Out Here. Dúné bosatte 
sig en årrække i Berlin og har udgivet fire albums, senest Delta i 
2016, og vundet et hav af priser både i Danmark og i udlandet, bl.a. 
fire Danske Music Awards, P3 Guld-prisen og en European Border 
Breaking Award. Mattias Kolstrup er kendt for sine energiske 
og udadvendte sceneoptrædener og er af flere omgange blevet 
sammenlignet med Iggy Pop og Mick Jagger. Han var i 2015 med i 
TV2-programmet Toppen af Poppen. 

Din Danske Sang #4
Medvirkende

Violin

Rune Tonsgaard Sørensen
Dansk-færøske Rune Tonsgaard Sørensen er en sjældent alsidig 
violinist, der begår sig lige godt i virtuose violinkoncerter, klassisk 
kammermusik, traditionel nordisk spillemandsmusik og moderne 
folk-rock. Han begyndte at spille violin som 5-årig på Det Danske 
Suzuki Institut, og vandt som teenager guld i Berlingske Tidendes 
Musikkonkurrence og førstepris i Jacob Gade Violinkonkurrencen. 
Efter en årrække som koncertmester i Copenhagen Phil er Rune 
i dag freelance-violinist i vidt forskellige sammenhænge, fra den 
internationalt anerkendte Den Danske Strygekvartet til folketrioen 
Dreamers’ Circus, gruppen Gáman og duoen Fiddling Faroes. Han 
underviser i violin og kammermusik på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, hvor Den Danske Strygekvartet desuden 
er husensemble. I 2013 blev Rune Tonsgaard Sørensen tildelt 
Kronprinsparrets Stjernedryspris, og samme år vandt han prisen 
som Årets talent til Danish Music Awards Folk som en del af 
gruppen Dreamers’ Circus. I 2015 blev Rune udnævnt til Ridder 
af Dannebrog for at holde folkelige danske musiktraditioner i live 
gennem foreningen Danmarks Rigsspillemænd.

Solist

Mattias Kolstrup

Fotograf: Kia Hartelius

Fotograf: Caroline Bittencourt 
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Fællessange

Fællessang
Tekst: B.S. Ingemann
Melodi: C.E.F. Weyse

I østen stiger 
solen op

I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.

Den kommer fra den favre kyst,
hvor paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.

Den hilser os endnu så smukt
fra edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld udflød,

Den hilser os fra lysets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjernen over Bethlehem,
som østens vise fandt.

Og med Guds sol udgår fra øst
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra paradisets kyst,
hvor livets abild gror.

Og alle stjerner neje sig,
hvor østens sol går frem:
Den synes dem hin stjerne lig,
der stod ved Bethlehem.

Du soles sol fra Bethlehem!
Hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit paradis.
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Fællessange

Danmark, nu blunder 
den lyse nat
Fællessang
Tekst: Thøger Larsen 
Melodi: Oluf Ring

Danmark, nu blunder den lyse nat
bag ved din seng, når du sover.
Gøgen kukker i skov og krat.
Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger,
sagte som sang ved vugger.

Danmark, du vågner med søer blå
mætte som moderøjne.
Alt, hvad i dine arme lå,
lader du solen skinne på
ser, hvor det yppigt glider,
frem af forgangne tider.

Lærker, som hopped af æg i vår
svinder i himlens stråler.
Tonerne ned med lyset går,
samme sang som i tusind år.
Lykken fra glemte gruber
klinger af unge struber.

Hyldene dufter i stuen ind
ude fra Danmarks haver.
Kornet modnes i sommervind
Hanegal over lyse sind
stiger bag gavl og grene,
hvæsset som kniv mod stene.

Køer og heste og får på græs
hen over brede agre,
åbne lader for fulde læs,
sejl, som stryger om klint og næs,
byger, som går og kommer, -
det er den danske sommer

Pigernes latter og lyse hår
leg, som får aldrig ende,
øjnene blå som vand i vår
mildt om et evigt Danmark spår
sol over grønne sletter
lykke og lyse nætter.
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Fællessange

Fællessang
Tekst: Harald Bergstedt 
Melodi: Carl Nielsen

Jeg ved en lærkerede

Jeg ved en lærkerede
jeg siger ikke mer;
den findes på en hede
et sted, som ingen ser.

I reden er der unger
og ungerne har dun.
De pipper, de har tunger,
og reden er så lun.

Og de to gamle lærker,
de flyver tæt omkring.
Jeg tænker nok, de mærker,
jeg gør dem ingenting.

Jeg lurer bag en slåen.
Dér står jeg ganske nær
Jeg rækker mig på tåen
og holder på mit vejr.

For ræven han vil bide
og drengen samle bær.
Men ingen skal få vide,
hvor lærkereden er.
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Fællessange

Fællessang
Tekst: Halfdan Rasmussen 
Melodi: Robert Normann

Livet er en morgengave. 
Sjælen er et pilgrimskor. 
Der står krokus i min have. 
Der står øller på mit bord. 
Under himlen hænger lærken 
som et fjernt bevinget frø, 
for en lærke tænker hverken 
på at kæmpe eller dø. 

Her er fredeligt og stille. 
Her er ingen larm og støj. 
Jeg har sået kruspersille 
og et brev med pure løg. 
Lad al verden slå for panden 
og bekæmpe spe med spot. 
Jeg vil enes med hinanden 
og mig selv og ha’ det godt. 

Der er nok, som går og sysler 
med at sprænge kloden væk. 
Jeg vil ikke ha’ skærmydsler 
og kanoner bag min hæk. 
Mens de andre går og sveder 
for at gi’ hinanden lak, 
vil jeg pusle med rødbeder, 
selleri og pastinak. 

Noget om helte

Tiden går og tiden hverver 
store mænd til mandig dåd. 
Jeg, reserven blandt reserver, 
bryder ofte ud i gråd. 
Jeg får nerver og migræne, 
blot jeg skær mig på en dolk 
og vil hel’re slå min plæne 
end slå løs på pæne folk. 

Livet er en dejlig gave. 
Jorden er en herlig jord. 
Der er øller i min mave. 
Der står krokus på mit bord. 
Når reserverne skal stille 
for at splitte kloden ad, 
skriver jeg med kruspersille 
verdens mindste heltekvad.
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Fællessange

Fællessang
Tekst: Jens Rosendal  
Melodi: Per Warming

Du kom med alt det der var dig
og sprængte hver en spærret vej
og hvilket forår blev det!
Det år, da alt blev stærkt og klart
og vildt og fyldt med tøbrudsfart
og alting råbte: lev det!

Jeg stormed’ ud og købte øl
ja,vintrens gamle, stive føl
fór ud på grønne enge
og du blev varm og lys - og fuld
og håret var det pure guld
som solen – skjult for længe.

Og blomster åbned sig og så
at nu blev himlen stor og blå
og stunden født til glæde.
Din næve var så varm og god
og du blev smuk og fuld af mod
så smuk, jeg måtte græde.

Du kom med alt  
det der var dig

Vorherre selv bød ind til fest
og kyssed hver benovet gæst
i kærlighedens sale
med øjne, undrende og blå
vi bare så og så og så
og slugte livets tale:

At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stor besvær
på trods af det, der smerter,
og kærligheder er og blir
og hvad end hele verden si’r
så har den vore hjerter.



DR KONCERTKORETS 
PÅSKEFEJRING

LØRDAG 8. APRIL KL. 15
KONCERTSALEN, DR KONCERTHUSET

Som optakt til påskeugen præsenterer DR KoncertKoret et 
smukt og højtideligt passionsprogram sammen med Malmø 

Symfoniorkester og dirigent Marc Soustrot. 

Efter Stravinskijs dramatiske Requiem Canticles og Debussys 
lyriske Trois Nocturnes kulminerer koncerten med Poulencs store 

Stabat mater, som i gribende toner skildrer påskefortællingen.

Læs mere og køb billet på 
www.drkoncerthuset.dk



DR PIGEKORETS 
MIDSOMMER
CHARMERENDE, LEGENDE  
OG STEMNINGSFULD 
Tag med DR PigeKoret og den 
prisvindende folkemusiktrio 
Dreamers’ Circus med på en 
drømmerejse i det danske 
sommerland, summende af 
solskin, sommerhusstemning, 
sommerregn og ægte  
dansk hygge. 

SØNDAG 18. JUNI KL. 16 – VENTELISTE 
EKSTRA KONCERT MANDAG 19. JUNI KL 19.30 
I KONCERTSALEN



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 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.drpigekoret.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
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


