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I KÆRLIGHEDENS TEGN – FILMSPECIAL
DR VokalEnsemblet 
Janne Fredens, cello
Anders Banke, saxofon/klarinet
Søren Rastogi, musikalsk ledelse
Adrian Lloyd Hughes, vært
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Torsdag 12. oktober kl. 20.00 
Lørdag  14. oktober kl. 20.00
 
DR Koncerthuset  
Studie 2
 
DR VokalEnsemblet
 
Janne Fredens 
cello 
Anders Banke 
saxofon, klarinet  
og div. blæseinstrumenter
 
Søren Rastogi 
musikalsk ledelse/klaver 
Daniel Åberg 
kordirigent
 
Adrian Lloyd Hughes 
vært
 
Malte Haugaard 
lysdesign
 
Lørdagskoncerten sendes i 
P2 Koncerten fredag  
20. oktober kl. 19.20 og 
optages også til senere 
TV-udsendelse.  
Videouddrag vil blive delt på 
dr.dk/klassisk og  
facebook.com/ 
vokalensembletDR  
 

I Kærlighedens Tegn
Program

DEL1 
 
In Dreams 
Howard Shore, arr. Søren Rastogi 
Solist: Malene Nordtorp 
 
Sonate for violin og klaver (uddrag) 
César Franck, arr. Werner Thomas-Mifune  
 
Lascia ch’io pianga 
Georg Friederich Händel 
Solist: Lone Selchau 
 
Stabat Mater (uddrag) 
Giovanni Battista Pergolesi 
Solister: Klaudia Kidon & Tobias Nilsson 
 
As time goes by 
Herman Hupfeld, arr. Hans-Henrik Selchau Raaholt 
Solist: Rikke Lender 
 
Maria 
Leonard Bernstein/Stephen Sondheim, arr. Martin Nygård Jørgensen 
Solist: Daniel Åberg 
 
Smile  
Charlie Chaplin, arr. Martin Nygård Jørgensen 
Solist: Johan Karlström 
 
Be my love 
Nicholas Brodzsky/Sammy Cahn 
Solister: Adam Riis & Emil Lykke 
 
Arrivederci Roma  
Renato Rascel/Pietro Garinei & Sandro Giovannini.  
arr. Martin Nygård Jørgensen 
Solister: Jihye Kim & Adam Riis 
  
Barcarole ‘Belle nuit’ (fra Hoffmanns Eventyr) 
Jacques Offenbach /Paul Jules Barbier 
Solister: Klaudia Kidon & Rikke Lender 

 
PAUSE (25’) ca. 21.00
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Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Kunstnerisk leder for DR VokalEnsemblet: 
Michael Emery
 
 

Producenter: Signe Møldrup  
& Nicolai Abrahamsen
Producer: Michael Emery
Musikteknik: Henrik Nilsson
PA: Gustav Feldman
Produktionsleder: Cecilie Honoré

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-types & DR Design
Forsidegrafik: NOTATION/Niklas Antonson
Tryk: DR Tryk

I Kærlighedens Tegn
Program

DEL2 
 
Ave maria 
Franz Schubert /Walter Scott, tysk overs. Adam Storck 
Solist: Jihye Kim 
 
Nimrod/Lux Aeterna 
Edward Elgar 
 
Musens sang  
Kai Normann Andersen/Børge Müller 
Solist: Christine Nonbo Andersen 
 
Der var engang 
Kai Normann Andersen/Viggo Barfoed 
Solist: Malene Nordtorp 
 
Humlebiens flugt 
Nikolaj Rimskij-Korsakov 
 
Nulla in mundo, pax sincera (uddrag) 
Antonio Vivaldi 
Solist: Christine Nonbo Andersen 
 
Adagio/Agnus dei (uddrag) 
Samuel Barber 
 
From Russia with love 
Lional Bart/Matt Monro, arr. Martin Nygård Jørgensen 
Solist: Hans-Henrik Selchau Raaholt 
 
We’ll meet again 
Ross Parker/Hughie Charles, arr. Martin Nygård Jørgensen 
Solist: Emil Lykke 
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Velkomst

Kære publikum 
Det er ingen hemmelighed: En god film kræver god musik, som osten 
kræver vin ved et stævnemøde. Onde tunger vil tilføje, at musikken er en 
ingrediens i den cinematiske cocktail, der kun har et formål: forførelsen 
– og ikke den slags forførelse, der ender med en ring på fingeren. 

Man kan høre det for sig: det store, symfoniske brus med høje violiner, 
ringende bækkener og gjaldende messingblæsere, der skyller ind over 
billederne og trækker biografgængerne gennem sitrende følelser af 
stolthed, spænding, ondskab og en kærlighed så intens, at det ringer for 
ørene. Det er et hollywoodsk varemærke, som de fleste nok forbinder 
med filmmusik – nogle med en ringeagt, der har placeret filmmusikken 
i skammekrogen i mange år. Men heldigvis er filmmusik så meget mere 
end Hollywoods store armbevægelser.

Vi ved jo, at musikken skaber de ikoniske kærlighedsscener, udtrykker 
den hemmelige lidenskab og giver mindelser om små og store glemte 
filmglimt. Som en kærlighedserklæring til den vokale filmmusik 
vil koncerten i aften udforske disse filmglimt og mindelser fra en 
perlerække af filmscener, hvor kærligheden på vidt forskellige måder 
bobler og pibler, driver ned af tapetet og siver ned mellem revnerne i 
biografgulvet og spreder sig som ringe i vandet. Vi skal på en rejse ind i 
filmuniverser og en tur gennem musikalske scener på det store lærred 
og de små skærme. 

Samtidig er koncerten en salut til de kreative filmskabere, der giver en 
særlig dybde og nerve til deres film ved at trække på musikhistoriens 
uudtømmelige repertoire, når de benytter sig af værker fra fortidens dyb 
med al den medbetydning, genkendelse og association det trækker med 
sig ind i filmen. 

Og ja, en koncert i kærlighedens tegn må starte med kærligheden til en 
ring – men heller ikke her er der tale om vielsesring.

God fornøjelse!

Nicolai Abrahamsen
Producent
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Medvirkende

Vært

Adrian Lloyd Hughes  
Adrian Lloyd Hughes (f. 1962) er en af DR’s mest profilerede 
kulturjournalister. Han er vært på DR K’s Historiequizzen, hvor han og 
4 historikere rejser rundt i landet for at dyste om historisk paratviden. 
Han er også vært på DR K’s Kunstquiz, hvor han sammen med 6 
kunsteksperter besøger danske kunstmuseer og quizzer om deres 
værker. Siden marts 2017 har han tillige været vært for P1’s Klog på 
Sprog. I 10 ½ år fra 2005 til 2015 har han præsenteret det ugentlige 
kultur-debat-program Smagsdommerne, først på DR 2 og siden på 
DR K, kendt som et af Danmarks stærkeste og længst overlevende 
kulturprogrammer.

Søren Rastogi er en af Danmarks mest alsidige pianister. Han har 
optrådt som solist med landets symfoniorkestre i klaverkoncerter af bl.a. 
Mozart, Schumann, Stravinskij, Gershwin og Bernstein. Derudover har 
han et stort virke som kammermusiker og akkompagnatør med både 
danske og internationale navne, og i de senere år er han blevet en aktiv 
drivkraft i uddannelse af nye pianister på konservatorierne i Aarhus 
og København. Gennem en del år har Søren Rastogi samarbejdet 
med DR VokalEnsemblet, senest med koncerterne Herreværelset og I 
kærlighedens tegn, hvor eksperimenter med det klassiske koncertformat 
og stilistisk bredde har været markante kendetegn. Søren Rastogi er 
modtager af talrige hædersbevisniger, bl.a. Musikanmelderringens 
Kunstnerpris.

Fotograf: Bjarne Bergius Hermansen

Fotograf: Klavs Kehlet Hansen

Musikalsk leder

Søren Rastogi  
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DR VokalEnsemblet

DR VokalEnsemblet fejrer i år 10-årsjubilæum som  
DR’s kammerkor med 18 professionelle klassiske sangere, som 
alle kan optræde solistisk. ”Samtlige sangere i DR VokalEnsemblet 
gløder – både hver for sig og sammen,” som en anmelder har 
formuleret det. 

DR VokalEnsemblet præsenterer kormusik i alle former – fra 
middelaldermusik over barok og romantik til danske sange 
og helt nyskrevne værker. Mange store danske og europæiske 
komponister har skrevet kormusik specielt til  
DR VokalEnsemblet, som er internationalt anerkendt for  
sin rene, nordiske klang. 

I sommeren 2017 var ensemblet på en stor koncertturné til 
Kina, hvor de optrådte for fulde huse i fem af landets vigtigste 
koncertsale, og flere af korets 10 CD-indspilninger har modtaget 
internationale priser og udmærkelser, bl.a. den prestigefulde 
franske kritikerpris Diapason d’Or de l’Année, den tyske  
ECHO Award og to amerikanske GRAMMY®-nomineringer. 

En af DR VokalEnsemblets vigtige opgaver er at bringe den 
levende kormusik ud i alle dele af Danmark. Ensemblet synger 
hver sæson koncerter i en række små og store danske kirker, 
og ensemblet deltager også i workshops og koncerter med 
lokale amatørkor. Når sangerne rejser ud i landet, er det med 
ønsket om at nå så bredt et publikum som muligt – ligesom alle 
danskere kan se med, når koret optræder i det daglige indslag 
Dagens Sang på DR K.

I sæsonen 2017-18 kredser DR VokalEnsemblets koncerter om et 
af menneskelivets store temaer: troen. Fra renæssancemesteren 
Palestrina over Bachs Juleoratorium til Frank Martins Messe 
for dobbeltkor og en moderne hyldest til troen af Peter Bruun. 
Samtidig fejrer DR VokalEnsemblet 500-året for Reformationen i 
flere forskellige koncertprogrammer, og sangerne medvirker også i 
en række af sæsonens store, symfoniske koncerter med  
DR KoncertKoret og DR SymfoniOrkestret. 

Sangerliste

DR VokalEnsemblet 
Sopran

Jihye Kim
Christine Nonbo Andersen
Malene Nordtorp
Klaudia Kidon
Astrid Kastensson Navarro-Alonso

Alt

Rikke Lender
Hanna-Maria Strand
Linnéa Lomholt
Tobias Nilsson
Lone Selchau

Tenor

Adriano Gaglianello 
Emil Lykke
Adam Riis
Lars Pedersen
 
Bas

Hans-Henrik Selchau Raaholt
Lauritz Jakob Thomsen
Rasmus Kure Thomsen
Daniel Åberg
Johan Karlström

drvokalensemblet.dk



Oplev kormusik, hvor den menneskelige stemme  
går lige i hjertet, uanset om det er gennem romantisk  
klassisk musik, ny musik eller en enkel, dansk sang. 
 
Læs mere om DR VokalEnsemblet  
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-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
drvokalensemblet.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.


