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DR PigeKorets forår
Program

Drømte mig en drøm i nat 
Folkevise & Povl Hamburger/Erik Bertelsen,  
arr. Rune Tonsgaard Sørensen 
 
Det er hvidt herude  
Thomas Laub/St.St. Blicher, arr. Phillip Faber 
 
I den mørke vinter 
Gustav Holst/Christina Rossetti (dansk oversættelse: Helle Stage Søtrup), 
arr. Ola Gjeilo  
 
Snöklanger  
Ulrika Emanuelsson 
  
Hil dig, Frelser og Forsoner 
C.C. Hoffmann/N.F.S. Grundtvig, arr. Phillip Faber 
 
The Beautitudes 
Arvo Pärt/fra Det Nye Testamente (Bjergprædikenen) 
 
Tantum Ergo 
Johan-Magnus Sjöberg/ Thomas Aquinas 
 
Nu blomstertiden kommer 
Svensk folkemelodi/Israel Kolmodin,  arr. Nadja Marie Schmedes  
 
Fællessang  
Han kommer med sommer 
Thorvald Aagaard/Jeppe Aakjær 
 
Sneflokke kommer vrimlende  
Thorvald Aagaard/Jeppe Aakjær, arr. Phillip Faber 
 
Northern Lights 
Ola Gjeilo/fra Det Gamle Testamente (Salomos Højsang) 
 
Påskeblomst! hvad vil du her? 
Carl Nielsen/N.F.S. Grundtvig, arr. Phillip Faber 
 
The Lord’s Prayer  
John Tavener/fra Det Nye Testamente (Fadervor) 
 
Den blå anemone 
Egil Harder/Kaj Munk, arr. Phillip Faber 
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Velkomst

Kære 
 publikum

Velkommen til DR PigeKorets forårskoncert. Foråret er fuldt af 
forventning og kontraster, og til aftenens program har vi samlet nogle 
af de årstidssange, vi holder allermest af. Både dem, der handler om 
gnistrende kulde og dem, der bebuder foråret.

De frysende vintersange og krystalklare kirkeværker sættes side om 
side med musik, der leder mod foråret, hvor blomstertiden kommer, 
Carl Nielsens smukke påskeblomst bryder frem og Kaj Munks blå 
anemone til slut skyder op af den jyske jord. 

De danske sange er med til at definere os. De skaber et fællesskab, 
som vi kan læne os ind i og sætter ord på det, der er svært at tale om. 
For hver årstid er der en sang. For hver følelse og hvert hjørne af 
livet er der en sang. Vi håber, I vil nynne med indeni på alle dem,  
I kender og lade jeres ører åbnes af de nye klange. 

Rigtig god fornøjelse!

Phillip Faber
Chefdirigent for DR PigeKoret
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Medvirkende

Chefdirigent

Phillip Faber

DR PigeKoret

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 modtog i december 
måned 2017 DR’s Sprogpris. 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.

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 de 
unge sangere bevæger sig frit mellem Grundtvigs salmer, moderne 
kompositioner, kendte popsange og fællessang. 

DR PigeKoret kan opleves til ca. 60 årlige koncerter, og de synger ofte 
ved officielle begivenheder. De har bl.a. repræsenteret Danmark med 
en række koncerter under OL i Rio de Janeiro i 2016, og for nylig har 
de givet koncert i Strasbourg i anledning af Danmarks formandskab 
for Europarådets Ministerkomité.

Fotograf: Kim Matthäi Leland

Fotograf: Kim Matthäi Leland

• Følg DR PigeKoret på

drpigekoret.dk

eller på

facebook.com/drpigekoret
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Fællessang

Fællessang
Tekst: Jeppe Aakjær
Melodi: Thorvald Aagaard

Han kommer 
med sommer

Han kommer med sommer, han kommer med sol
til kløver og nikkende hvener.
Mens pigen hun sømmer sin blommede kjol’
i læ af de røde syrener,
han sænker sig ned på det mossede tag
og knebrer fra reden den udslagne dag
en højsommervise om Danmark.

Og børnene stirrer fra tærsklen didop,
hvor løget på mønningen nikker,
og oldingen ranker sin krogede krop
i stuen, hvor slagværket dikker;
og minderne dugger, og læberne be’r,
og børnene pludrer og peger og ler:
”Se storken er kommen til Danmark”!

Velsignede fugl uden høgenes klør,
med ørnenes mægtige vinge,
du dukker dig helst mellem græssende kø’r,
kun hygge og fred vil du bringe,
du følger i furen vor bonde så nær
og nikker som han, mens af rugen det drær
med løfte om høst over Danmark.

Så lad os da værne den solkære fugl,
der pynter vor vang og vort vænge,
der ruger sit kuld i det ormstukne hjul
til vejrs på den mossede længe.
Hans yngel skal trives i regn og i sol,
hans rede beskyttes som hjemmets symbol,
mens sagnene lever om Danmark!



Nyhed

DIN DANSKE SANG #8 23. september 2018

DR PIGEKORETS JUL 16. december 2018

DIN DANSKE SANG #9 27. januar 2019

DR PIGEKORETS MIDSOMMER 26. maj 2019
Pris for 4 koncerter: 586-820 kr.

Læs mere og køb DR PigeKorets serie på drpigekoret.dk

DR PIGEKORETS SERIE  
– TIL DIG FRA OS

Til dig, der elsker sang, har vi sammensat en ny koncertserie med det bedste fra  
DR PigeKorets kommende sæson. Med denne serie kan du følge DR PigeKoret  
og dirigent Phillip Faber gennem hele sæsonen, og sikre dig billetter til fire af de  
eftertragtede koncerter i god tid.
Sæt musik til nogle af årets vigtigste højtider med korets stemningsfulde jule- og  
midsommerkoncerter, og kom tæt på pigernes smukke stemmer, store musikalske 
talent og åbenlyse sangglæde.
Køb billetterne på én gang og få 15% RABAT – så har du koncerterne i kalenderen.
God fornøjelse!

Koncertserie med DR PigeKoret  
– til dig fra os
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drkoncerthuset.dk
drpigekoret.dk

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

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat

Knud Højgaards Fond

Wilhelm Hansen Fonden

Beckett-Fonden

Bikubenfonden

Det Obelske Familiefond

FrederiksbergFonden

Nordea-fonden

Oticon Fonden

Sportgoodsfonden

Statens Kunstfond


