Søndag 28. januar 2018 kl. 15.00

Din Danske Sang #6
DR PigeKoret
Phillip Faber, dirigent & vært
Bisse, solist
Henrik Dam Thomsen, cello
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Søndag d. 28. januar 2018
kl. 15.00

PROGRAM

DR Koncerthuset

Den danske sang er en ung blond pige
Carl Nielsen/Kai Hoffmann, arr. Phillip Faber

DR PigeKoret

Fællessang
Spurven sidder stum bag kvist
Thorvald Aagaard/Jeppe Aakjær

koncertsalen

Phillip Faber

dirigent & vært
Bisse

solist

Henrik Dam Thomsen

cello

Koncerten sendes i
P2 Koncerten onsdag
31. januar kl. 19.20.

Det er hvidt herude
Thomas Laub/St. St. Blicher, arr. Phillip Faber
Fællessang
Dejlig er jorden
Schlesisk, 18. årh./B.S. Ingemann
Sneflokke kommer vrimlende
Thorvald Aagaard/Jeppe Aakjær, arr. Phillip Faber
Du skal plante et træ
Per Nørgård/Piet Hein, arr. Phillip Faber
Fællessang
Vem kan segla förutan vind
Svensk folkemelodi/Skillingsvise fra det svenske Finland

Videoudddrag fra
koncerten vil blive delt
på dr.dk/klassisk og
facebook.com/drpigekoret
i ugen efter koncerten.

Morgensolen over Øresund
Anne Linnet, arr. Phillip Faber
Fællessang
Under stjernerne på himlen
Tommy Seebach/Keld Heick
Sov sødt, barnlille
Thomas Laub/N.F.S. Grundtvig, arr. Jakob Lorentzen
Sig månen langsomt hæver
J.A.P. Schultz/Matthias Claudius, arr. Phillip Faber
Fællessang
Solen er så rød, mor
Carl Nielsen/Harald Bergstedt

Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Kunstnerisk leder for DR Pigekoret &
producent: Anne Karine Prip
Scenografi: Nikolaj Heiselberg Trap
Lysdesign: Mikael Sylvest

Produktionsleder: Birgitte Schmølker
Musiktekniker: Mikkel Nymand
Lydproducer: Preben Iwan
Sanglærere: Cille Buch
& Henriette Nederby

Koordinator: Louise Engedal Kronborg
Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-types & DR Design
Tryk: DR Tryk
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Chefdirigent

Phillip Faber

Fotograf: Kim Matthäi Leland

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 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.

DR PigeKoret

Fotograf: Kim Matthäi Leland

• Følg DR PigeKoret på
drpigekoret.dk
eller på
facebook.com/drpigekoret

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
i denne uge har de givet koncert i Strasbourg i anledning af Danmarks
formandskab for Europarådets Ministerkomité.
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Solist

Bisse

Fotograf: Michella Bredahl

Bisse (Thorbjørn Radisch Bredkjær) er født i 1987 i Kirke Saaby på
Midtsjælland. Han begyndte sin musikalske løbebane som sangskriver
i bandet Spillemændene og i 2015 gik han solo med debutpladen PMS –
første del af hans ’blod-trilogi’, der også består af Umage og Happy Meal.
På få år har Bisse udgivet hele 7 soloalbums, og landets samlede
anmelderskare har rost ham til skyerne og sammenlignet ham med alt
fra Talking Heads og Nick Cave til Kanye West og MC Einar. Men mest af
alt Bisses eget store idol, C.V. Jørgensen. Faktisk er han flere gange blevet
udråbt som den nye C.V. Jørgensen. Hans seneste album 19. 6. 87 udkom
i september 2017, og under overskriften Fuldt Flor Tour har Bisse for
nylig offentliggjort en længere koncertrække i foråret 2018, der vil følge
op på albummet.

Cello

Henrik Dam Thomsen

Fotograf: Flemming Gernyx

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 fra 2004 med
værker af Kodály og Britten 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.
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Spurven sidder
stum bag kvist
Fællessang
Tekst: Jeppe Aakjær
Melodi: Thorvald Aagaard

Spurven sidder stum bag kvist,
såmænd, om ej det fyger!
Kålgårdspilen piber trist
for nordenblæstens byger
Lul-lul! rokken går
støt i moders stue,
og jo mere vinden slår,
des mer får arnen lue.
Mor kan næppe se sit spind
og næppe tråden mage;
hej, da bæres lyset ind
og stilles i sin stage.
Lul-lul! rokken går,
tenens rappe vinge
over fyrrebjælken sår
en skok af skyggeringe.
Far ta´r ned så tung en bog,
med Gud han hvisker sammen,
famler lidt ved spændets krog
og lukker med et: Amen!
Lul-lul! rokken går,
ensomheden synger,
mulmet tæt om taget står,
og sneen går i dynger.

Her ved moders gamle rok
hun lærte mig at stave,
synge om ”den hvide flok”
og ”al hans nådegave”
Lul-lul! rokken står!
Med dens nyn og sange
vemodsfuldt mod hjertet går,
når kvældene bli´r lange.
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Dejlig er jorden
Fællessang
Tekst: B.S. Ingemann
Melodi Schlesisk, 18. årh.

Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de fagre
riger på jorden
gå vi til paradis med sang.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!
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Vem kan segla
förutan vind
Fællessang
Tekst: Skillingsvise fra det svenske Finland
Melodi: Svensk folkemelodi

Vem kan segla förutan vind?
Vem kan ro utan åror?
Vem kan skiljas från vännen sin
utan att fälla tårar?
Jag kan segla förutan vind,
jag kan ro utan åror,
men ej skiljas från vännen min
utan att fälla tårar.
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Under stjernerne
på himlen
Fællessang
Tekst: Keld Heick
Melodi: Tommy Seebach

Jeg sætter mig på kanten af din seng,
og du ler til mig.
Verden svinder ind til ingenting,
når jeg ser på dig.
Du ligger li’ så musestille,
virker ubeskriv’ligt lille
imellem dine mange, sjove dyr.
Men i drømmelegen
finder vi to vejen
ud mod nye eventyr...
Under stjernerne på himlen
sejler du med mig.
Luk nu stille dine øjne,
så er vi på vej.
Vi sejler over vandet
og ind i drømmelandet,
du og jeg.
(fløjter)
Og hvis du bli’r skræmt af vinden,
kysser jeg dig blidt på kinden.
Hvor du end er i fantasi’n,
vil jeg altid være
her hos dig, min kære –
læg nu trygt din hånd i min...

Under stjernerne på himlen
sejler du med mig.
Luk nu stille dine øjne,
så er vi på vej.
Vi sejler over vandet
og ind i drømmelandet,
du og jeg.
Drømmelandet, du og jeg.
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Solen er så rød, mor
Fællessang
Tekst: Harald Bergstedt
Musik: Carl Nielsen

Solen er så rød, mor,
og skoven bli’r så sort.
Nu er solen død, mor,
og dagen gået bort.
Ræven går derude, mor,
vi låser vores gang.
Kom, sæt dig ved min pude, mor,
og syng en lille sang.
Himlen er så stor, mor,
med klare stjerner på
Hvem monstro der bor, mor,
på stjernen i det blå?
Tror du, der er drenge, mor,
der kigger ned til mig?
Og tror du, de har senge, mor,
og sover li’som jeg?
Hvorfor bli’r det nat, mor,
med kold og bitter vind?
Hør den lille kat, mor,
den mjaver og vil ind!
Mågerne og ternerne
har ingen sted at bo.
Å, hør, nu synger stjernerne,
de synger mig til ro!
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DR KoncertKoret og dirigent Bart Van Reyn opfører
Maurice Duruflés blide, inderlige og tidløse Requiem, der
er blevet et af de mest populære korværker – lige højt elsket
af korsangere og publikum.

DURUFLÉS REQUIEM
4. FEBRUAR 2018 KL. 16.00
KONCERTSALEN
Dirigent: Bart Van Reyn
Solister: Michael Nagy (baryton), Elisabeth Jansson (mezzo), Henrik Dam Thomsen (cello),
Ørjan Horn Johansen (orgel)

Køb billetter på drkoncerthuset.dk

DR PIGEKORETS
MIDSOMMER

Den nordiske midsommer vækkes til live i en sanselig og sommerlig fortælling,
hvor DR PigeKoret sammen med DR Korskolen og musikalske gæster byder
op til eventyr og duften af sommerenge indhyllet i danske sommersange og
dugfriske kompositioner.

10. JUNI KL. 16.00 få billetter
11. JUNI KL. 18.30
KONCERTSALEN
DR PigeKoret, DR JuniorKoret, DR BørneKoret
Dirigenter: Phillip Faber og Susanne Wendt

Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.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.
Parkeringen: DR Koncerthuset har et 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 muligt at forudbetale sin parkering inde i DR
Koncerthuset.
Rundvisninger: DR har en række rundvisningstilbud og tilpasser gerne rundvisninger efter dine
behov. Besøg drkoncerthuset.dk.

Konferencer & events: 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.

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
Beckett-Fonden
Oticon Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat
Toyota-Fonden
S.C. Van Fonden
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Damco. Global logistics. Individual solutions.

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

drkoncerthuset.dk
drpigekoret.dk

