
Lørdag 27. oktober 2018 kl. 11.30

HALLOWEEN-KONCERT
DR SymfoniOrkestret
DR BørneKoret
Børn fra Dyvekeskolen, Ørestad Skole 
& Peder Lykke Skolen
Phillip Faber, dirigent
Louise McClelland, sopran
Laura Mayer, mezzosopran
Sofie Østergaard, vært
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Lørdag 27. oktober kl. 11.30

DR Koncerthuset 
Koncertsalen

DR SymfoniOrkestret 
DR BørneKoret 
Børn fra Dyvekeskolen, 
Ørestad Skole  
& Peder Lykke Skolen

Phillip Faber 
dirigent

Susanne Wendt 
korindstudering

Louise McClelland 
sopran

Laura Mayer 
mezzosopran

Soo-Jin Hong 
koncertmester

Sofie Østergaard 
scenevært

Koncerten filmes, og videoer 
vil i den kommende tid blive  
delt på  
facebook.com/drkorskolen 

Halloween-koncert
Program

JOHN WILLIAMS (f. 1932)
Harrys forunderlige verden (Harry Potter og de vises sten) 
Double Trouble (Fangen fra Azkaban) 
DR BørneKoret 

JOHN HØYBYE (f. 1939) 
Natten, arr. Martin Nygård Jørgensen 
DR BørneKoret & børn fra Amager-skoler 

JACQUES OFFENBACH (1819-80)

Barcarolle: Belle nuit ô nuit d’amour (fra Hoffmanns Eventyr) 
Solister: Louise McClelland, sopran, Laura Mayer, mezzosopran 

CHARLES GOUNOD (1818-93)
Sørgemarch for en marionet  

GUSTAV HOLST (1874-1934)
Koral fra Jupiter (fra Planeterne): ’Børnemagt’ 
Tekst: Knud Romer 
DR BørneKoret & børn fra Amager-skoler  

FÆLLESSANG 
Mørk er november (fra Piae Cantiones, 1582) 
Tekst: Thorkild Bjørnvig; arr. Martin Nygård Jørgensen 

JOHN WILLIAMS 
Hedwigs tema (Harry Potter og de vises sten) 
DR BørneKoret 

EDVARD GRIEG (1843-1907) 
I dovregubbens hal (fra Peer Gynt) 

JOHN HØYBYE 
Lygtemanden 
Tekst: Eva Chordsen; arr. Phillip Faber 
DR BørneKoret & børn fra Amager-skoler 

Koncertens varighed: ca. 1 time 

Chef for DR Kor & Orkestre
og DR Koncerthuset: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel 
Kunstnerisk leder for DR PigeKoret 
& DR Korskolen: Anne Karine Prip

Producent: Karen Skriver Zarganis 
Producer: Morten Mogensen
Musikteknik: Mikkel Nymand 
PA: Jesper Lund Enevoldsen
Produktionsleder: Susanne Gundal Kristensen

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen
Design: E-Types & DR Design
Tryk: Trykportalen ApS
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Musikken

Velkommen til en Halloween-koncert med musikalske gys for hele familien. 
I dag kan du opleve lyden af trolde, skeletter, uhyggelige dukker og gen
færd – alt sammen med den store, flotte orkesterklang, som vi kender så 
godt fra film, spil og TV. Men hele forskellen er, at musikken og sangen i 
dag er spillevende!

Musik har en enestående evne til at fremkalde stemninger og følelser, og derfor 
hører der musik til alle vores store højtider. Men selvom der findes oceaner 
af uhyggelig musik, er der ikke meget, der er specifikt knyttet til halloween. 
 Derfor har vi til koncerten her tryllet en buket magiske og mystiske musik
stykker frem – fra Harry Potter til Peer Gynt og Gustav Holsts Planeterne.

I dag deler DR SymfoniOrkestret og DR BørneKoret scenen her i Koncert
salen med en stor flok helt nye ansigter, som vi håber, at I vil tage godt 
imod. Vi har inviteret vores nærmeste naboer, elever fra Ørestad Skole, 
Peder Lykke Skolen og Dyvekeskolen, indenfor til et musikalsk møde med 
nogle af husets professionelle sangere og musikere. Det vil sige, at de fleste 
af koncertens over 200 medvirkende børn i dag står på scenen for aller
første gang – ja, for mange er det nyt overhovedet at være i huset!

Projektet er generøst støttet af Wilhelm Hansen Fonden, der har som 
 hovedformål at give børnene et meningsfuldt og aktivt møde med 
 musikken og sangen under de bedst mulige forhold. Samtidig hviler  
DR Korskolens virke på en stor bevilling fra Augustinus Fonden,  
som vi er inderligt taknemlige for.

Vi håber, at I som publikum fornemmer den store sang og musikglæde, 
som har fulgt os gennem forberedelserne til dagens koncert. Og vi håber, 
at koncerten giver både publikum og alle vores nye medvirkende mod på 
meget mere sang og flere koncertoplevelser.

God fornøjelse!

Kim Bohr
Chef for DR Kor & Orkestre 
og DR Koncerthuset

Kære publikum
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Medvirkende

Dirigent

Phillip Faber  
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  
lige fra begyndelsen sat sit særlige præg på korets klang og udtryk. 

Phillip Faber optræder jævnligt som gæstedirigent for bl.a.  
DR VokalEnsemblet og DR SymfoniOrkestret, og han er en ivrig  
formidler af klassisk musik i mange sammenhænge. I 2017 modtog  
han DR’s Sprogpris, bl.a. for sin indsats som TVvært i musik program 
mer som Den klassiske Musikquiz (DR K),  Vidunderbørn (DR 1)  
og DR’s livetransmitterede fællessang maraton Live fra Højskole-
sangbogen.Fotograf: Kim Matthäi Leland

Fotograf: Per Morten Abrahamsen

I selskab med DR SymfoniOrkestret kan alle danskere opleve den  
store, symfoniske musik – enten ’live’ i DR Koncerthuset eller trans
mitteret på radio, TV og internet. Orkestret har været DR’s musikalske  
flagskib lige siden grundlæggelsen i 1925, og i dag er orkestret i 
international klasse med italienske Fabio Luisi som chefdirigent.

Mere end 100.000 musikelskere oplever hvert år magien i den  
levende, symfoniske musik med DR SymfoniOrkestret – først og 
fremmest på orkestrets fornemme hjemmebane i DR Koncerthuset, 
men også på de store udlandsturnéer, som de senere år har bragt 
 orkestret til nogle af verdens fineste  koncertsale i USA, Europa og Asien.

Udenfor DR SymfoniOrkestrets klassiske koncertsæson har  
orkestret stor succes med at præsentere andre former for orkester 
musik, som tiltrækker et nyt publikum. To gange årligt inviterer  
orkestret til særlige temakoncerter med  sym fonisk musik fra film, 
TVserier og computerspil, bl.a. i  samarbejde med Jakob Stegelmann  
fra det populære DR program Troldspejlet.

DR SymfoniOrkestret

drsymfoniorkestret.dk
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Medvirkende

Fotograf: Kim Matthäi Leland

Laura Mayer (f. 1996) begyndte i DR Korskolen i 2002, fortsatte 
i DR PigeKoret og studerer nu sang på Det Kgl. Danske Musik
konservatorium hos professor Kirsten Buhl Møller. Laura 
 optræder hyppigt i det københavnske musikmiljø.

 Mezzosopran
LAURA MAYER

Fotograf:  
Rasmus Kure  
Thomsen

DR BørneKoret, som er en del af DR Korskolen, medvirker hvert 
år i mange koncerter både i og udenfor DR Koncerthuset og kan 
også opleves på radio, i TV og på en række CDindspilninger.  
Om korets seneste CD med musik af Carl Nielsen skrev verdens 
førende klassiske musiktidsskrift, engelske Gramophone:  
”DR BørneKoret klinger forfriskende og pragtfuldt åbent, med en 
glæde i stemmerne som passer perfekt til Carl Nielsens  intentioner.”

DR BørneKorets faste dirigent er Susanne Wendt, der op til 
 koncerten i dag også har arbejdet med de skoleklasser fra 
 Amager, som medvirker i koncerten. Gennem tre måneder har 
Susanne undervist og dirigeret alle børnene – både på skolerne 
og sammen med DR BørneKoret. 
 
Clara Smedegaard er assisterende dirigent for DR BørneKoret.

DR BørneKoret

DR Korskolen består af 

DR SpireKoret (6-8 år) 

DR BørneKoret (9-11 år) 

DR JuniorKoret (12-16 år) 

Sopran
LOUISE McCLELLAND

Fotograf:  
Laura Mayer

Louise McClelland (f. 1997) har sunget i DR Korskolen siden 
hun var 6 år gammel og sluttede i DR PigeKoret i 2015. Louise 
studerer nu sang på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos 
studielektor Hanna Hjort. 

Fotograf:  
Anders Beier

 Vært
SOFIE ØSTERGAARD

Sofie Østergård (f. 1982) har en fortid på både DR Ramasjang og 
DR Ultra. Bl.a. har hun været vært på MGP, Skolernes Sangdag og 
er desuden instruktør for Ultra Dance Crew.
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Tekst til Jupiter

Kan du høre, hvordan den lattermilde kilde er i dig,
som forvandler det svære liv til let og ubekymret leg?
Vores luft er sød som sukker, fuglesangen bliver ord,
barndomslandet har hjemme på hele vores jord.
Så lad sommeren vokse for hvert år og pas på livets træ.
Du er æblet, som langsomt bliver rødt og dør en skønne dag.

Men selv død og spøgelser gør vi totalt og helt til grin
og det dybeste mørke er bare halloween.
Vi kan trylle det værste om til alt det bedste du har haft,
vi er lyset og liv og lykke og forvandlingernes kraft!

Musik: Gustav Holsts koral i Jupiter.
Tekst: Knud Romer; skrevet specielt til denne koncert.

Børnemagt
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Fællessang

Mørk er november og løvfaldet slut, 
vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt – 
da må vort hjerte selv lyse. 
Synge vil vi, legen er magt, 
mer’ end beregning, forstand og foragt 
værn mod det sorte og tomme. 
Om der svæver dødelig dræ, 
vil vi dog elske – og plante et træ: 
Frugter kan uspået komme.

Fællessang
Fra Piæ Cantiones, 1582 
Tekst: Thorkild Bjørnvig

Mørk er november



drkoncerthuset.dk
drsymfoniorkestret.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 email: book1bord@dr.dk eller telefonisk på 
35206360 (hverdage 1216).

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 parkerings
system, der er forudbetalt. Det vil sige, at man køber 
en Pbillet 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 rundvisnings
tilbud 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
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


