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Din Danske Sang #5
Program

PROGRAM 
 
Den danske sang er en ung blond pige 
Carl Nielsen/Kai Hoffmann, arr. Phillip Faber 
 
Fællessang 
Septembers himmel er så blå  
Otto Mortensen/Alex Garff 
 
Jeg kan se på dine øjne 
Folkemelodi, arr. Phillip Faber  
 
Fællessang 
Tusind stykker  
Anne Linnet 
 
Nu falmer skoven 
Tysk folkevise/Johan H. Nebelong/N.F.S. Grundtvig, arr. Phillip Faber 
 
Hil dig, Frelser og Forsoner 
C.C. Hoffmann/N.F.S. Grundtvig, arr. Phillip Faber 
 
Fællessang 
Se, nu stiger solen 
Oluf Ring/Jakob Knudsen 
 
Kringsatt av fiender 
Otto Mortensen/Jakob Knudsen, arr. Jakob Lægaard 
 
Fællessang 
Sensommervise 
Finn Jørgensen/Kirsten og Finn Jørgensen 
 
Fald, min engel 
Steffen Brandt, arr. Phillip Faber  
 
Solen er så rød, mor 
Carl Nielsen/Harald Bergstedt, arr. Phillip Faber 
 
Fællessang 
Den allersidste dans 
Kai Normann Andersen/Børge Müller 
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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 i 
den seneste tid også 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, som vender tilbage til efteråret. 
Phillip Faber har for nylig været gæstedirigent hos DR VokalEnsemblet, 
DR KoncertKoret og DR SymfoniOrkestret og var i 2016 med til at starte 
Malko Dirigentskolen.

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 store 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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Medvirkende

Solist

Nabiha  

Cello

Henrik Dam Thomsen 

Nabiha har med sine vestafrikanske rødder og skønne stemme formået 
at skabe en unik position i det danske og udenlandske musiklandskab 
indenfor en verden af dance, pop og r&b. Hun debuterede i 2010 med 
albummet Cracks og i 2011 med den internationale version More Cracks 
– albums der høstede anerkendelse i både ind- og udland med blandt 
andet hitsinglerne Deep Sleep, The Enemy, Trouble og Never Played the 
Bass. Efterfølgende har hun slået sin status fast som en af Danmarks 
bedste popsangerinder med hits som Mind the Gap, Ask Yourself, Bang 
That Drum, Animals og Weapon, og hun har modtaget adskillige priser 
og nomineringer. I efteråret 2017 tager Nabiha på turné rundt i Danmark 
for at præsentere danskerne for både gamle og helt nye hits.

Henrik Dam Thomsen er en af Danmarks førende cellister. Siden 1999 
har han kombineret en stilling som 1. solocellist i DR SymfoniOrkestret 
med et alsidigt virke som solist, kammermusiker og lærer på 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Henrik Dam Thomsen har 
medvirket på over 100 cd-produktioner. Hans solo-cd med værker af 
Kodály og Britten fra 2004 blev nomineret til en Danish Music Award, 
og duo-cd’en French Pieces fra 2006 blev kåret til ”CD of the month” i 
The Strad og var i årevis en af de mest spillede cd’er på P2. I 2016 blev 
det populære album fulgt op af More French Pieces, udgivet i et helt nyt 
format: formodentlig verdens første app-album.

Fotograf: Sarah Hesselbo

Fotograf: Flemming Gernyx
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Fællessange

Fællessang
Tekst: Alex Garff
Melodi: Otto Mortensen

Septembers 
himmel er så blå

Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,
men storken længst af lande fór 
med sol på sine vinger.

Der er en søndagsstille ro
imellem træer og tage,
en munter glæde ved at gro,
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.

De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet,
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø,
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.
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Fællessange

Fællessang
Tekst & melodi: 
Anne Linnet 

Tusind 
stykker

Man si’r at over skyerne 
er himlen altid blå,
det ka’ vær’ svært at forstå 
når man ik’ kan se den.

Og man si’r at efter stormens pisken 
kommer solen frem,
men det hjælper sjældent dem 
der er blevet våde.

For når vennerne forsvinder
og når livet er betrængt
ser man alt med ganske andre øjne. 
Man øver sig og bliver langsomt 
bedre til at se
og skelne mellem sandheder og 
løgne.

Man siger jo, at det der sker 
er altid godt for noget
og troen har vi fået for at bruge den.

Man si’r så meget, men ved så lidt 
når angsten den har fat
og sjælen mærker illusioner briste.

For når vennerne forsvinder
og når livet er betrængt
ser man alt med ganske andre øjne. 
Man øver sig og bliver langsomt 
bedre til at se
og skelne mellem sandheder og 
løgne.

Alting kan gå itu
et hjerte kan gå i tusind stykker 
kaldte du mig for ven engang, 
så er jeg her nok endnu.

Alting kan gå itu
et hjerte kan gå i tusind stykker 
kaldte du mig for ven engang, 
så er jeg her nok endnu.

- Kaldte du mig for ven engang,
så er jeg her nok endnu.
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Fællessange

Fællessang
Tekst: Jakob Knudsen
Melodi: Oluf Ring

Se, nu stiger solen

Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst.

Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.

Takke ham, som gav mig, når sol står op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjæleve
blot jeg trygt vil sige: Din vilje ske!

Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
ret som om det ånded af lyset ud –
o, du milde Fader, min skaber, Gud!

Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lag mig ikkun stævne imod min grav:
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.

Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly;
o, for sejersjubel, for salig lyst:
Lyset stander stille på livets kyst!
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Fællessange

Fællessang
Tekst: Kirsten og Finn Jørgensen
Melodi: Finn Jørgensen

Sensommervise

Æbler lyser rødt på træernes grene, 
høsten går ind. 
Går igennem skoven ganske alene, 
stille i sind. 

Gyldne farver og sensommerbrise 
fylder hjertet med vemodig musik, 
går og nynner en sensommervise 
fjernt fra byens larmende trafik. 
 
Sommerbrisen danner krusning  
på søen, mystisk og sort. 
Stæreflokke svæver højt over øen 
– snart tager de bort. 

Gyldne farver... 
 
Duft af brænderøg blandt brunlige
bregner, blåsorte bær.
Stille summen mellem blade som
blegner – af’tnen er nær.

Gyldne farver... 
 

Modne rønnebær bag dybgrønne
grene – rødt titter frem.
Går igennem skoven ganske alene
– nu må jeg hjem!

Gyldne farver...
 



DR Koncerthuset 2017/18 9Din Danske Sang #5
Fællessange

Fællessang
Tekst: Børge Müller 
Musik: Kai Normann Andersen

Den allersidste 
dans

Den allersidste dans 
før vi går hjem,
før solen og en ny 
dag bryder frem.
Endnu er du mig nær,  
endnu er natten vor, 
og yndig er den sidste vals, 
før vi går.
 
Et møde med din mund, 
før vi går hjem,
det ønsker jeg mig kun, 
før vi går hjem.
En aften er forbi, 
nu hvisker jeg godnat,
og kysser dig på gensyn, du! 
Jeg har aldrig følt 
himlen så nær som nu.

Altid vil jeg mindes denne aften,
altid vil jeg huske denne dans.
Tåren i dit blik, smilet om din mund,  
ja, altid vil jeg mindes denne stund.
 

Den allersidste dans 
før vi går hjem,
før solen og en ny 
dag bryder frem.
Endnu er du mig nær,  
endnu er natten vor, 
og yndig er den sidste vals, 
 
Et møde med din mund
før vi går hjem,
det ønsker jeg mig kun,
før vi går hjem.
En aften er forbi, 
nu hvisker jeg godnat
og kysser dig på gensyn, du! 
Jeg har aldrig følt 
himlen så nær som nu.







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.


