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Rigtig hjerteligt velkommen til endnu en augustdag i Ledreborg Slotspark. 
I år er det 25 år siden, at jeg som ung DR-producent gik en tur her i Lejre 
og for første gang så den smukke park folde sig ud i al sin barokke pragt. 
En vidunderlig park skabt af istiden og forfinet af 8 generationer af 
Holstein-familien. Jeg var overbevist med det samme: Parken var som skabt 
til musik – samtidig med at den er et pragtfuldt sted at opleve dansk natur, 
når den er smukkest. 

Gennem 25 år har DR’s kor og orkestre bragt musikken ud af hovedstaden 
hver sommer, og gennem årene har vi haft næsten al slags vejr her på 
Ledreborg. Det første år overlevede vi med styrtregn og iskold storm fra vest, 
og siden har solen skinnet i et utal af varianter med forskellige temperaturer til 
følge. Det har stormet hen over hovedet på os, det har været tørt, så åen næsten 
var uden vand, og det har været sumpet, så selv de tykkeste tæpper måtte give 
op og vi er blevet våde – ikke bare bagi, men over det meste af kroppen.

I, kære publikum, har været fantastisk udholdende og er altid blevet siddende 
uanset vejrguderne, I har altid medbragt regntøj og paraplyer – og ikke mindst 
fantastisk godt humør. Fantasifulde picnics er udfoldet på græsset, familier 
er samlet, venner er mødtes, masser af børn har løbet sig trætte op og ned ad 
bakkerne. Musikken og sangen har, som den altid har kunnet, samlet os om 
et fællesskab og en glæde ved noget af det smukkeste vi har: Vores pragtfulde 
natur og herlig musik.

I år er ingen undtagelse. Vi har valgt at fejre den store komponist og dirigent 
Leonard Bernstein, der i år ville være fyldt 100 år. Med DR SymfoniOrkestret 
og en række skønne solister på scenen får I i dag ikke bare Danmarkspremieren 
på West Side Story i en ny koncertversion, men også en række af alle tiders 
største hits fra den amerikanske musicalscene, Broadway. 

Vi glæder os til at spille og synge for jer og ønsker jer alle en dejlig eftermiddag.

Kim Bohr
Chef for DR Kor & Orkestre

Kære 
publikum

TITEL

On Broadway

This is the Moment 

Beauty and the Beast

Glitter and Be Gay

Hello & I Believe 

Popular/ 
Defying Gravity

Come What May 

Friend Like Me

When You Believe

There’s No Business 
Like Showbusiness

Climb Every Mountain

Koncerten slutter ca. kl. 17.45

TEKST/MUSIK

Barry Mann
Mike Stoller 
Jerry Leiber 
Cynthia Weil

Wildhorn 
& Bricusse 

Alan Menken 
& Howard Ashman

Bernstein 
& Lillian Hellman

Parker, Lopez 
& Stone

Stephen Schwartz 
and Winnie Holzman

David Baerwald 
& Kevin Gilbert 

Alan Menken 
& Howard Ashman 

Stephen Schwartz

Irving Berlin

Rodgers/Hammerstein

SOLISTER

Pelle Emil Hebsgaard
Stig Rossen

Stig Rossen

Diluckshan Jeyaratnam
Anne Sofie Steen

Louise Fribo

Silas Holst

Lauren Chia
Shzirley  

Louise Fribo
Stig Rossen 

Pelle Emil Hebsgaard

Diluckshan Jeyaratnam

Alle

Louise Fribo

FRA

Jekyll & Hyde

Beauty and the Beast

Candide

The Book of Mormon

Wicked

Moulin Rouge 

Aladdin

Prince of Egypt

Annie Get Your Gun

The Sound of Music

West Side Story – In Concert

Best of Broadway

MUSICAL I TO AKTER EFTER IDÉ AF JEROME ROBBINS

Musik  Leonard Bernstein
Manuskript  Arthur Laurents
Sangtekster  Stephen Sondheim
 
Tony  Diluckshan Jeyaratnam
Maria  Lauren Chia
Anita  Szhirley
Riff  Silas Holst

Den oprindelige Broadway-produktion af West Side Story er instrueret og koreograferet af Jerome Robbins 
og produceret af Robert E. Griffith og Harold S. Prince efter aftale med Roger L. Stevens
West Side Story – In Concert præsenteres efter aftale med Music Theatre International (Europe)
 

Pause (30 min.) kl. ca. 16.15



Stig Rossen
Da Stig Rossen tv-debuterede i Melodi Grand Prix-nummeret Vi danser rock og rul i 1988, 
var han 26 år og elev på Guildhall School i London. Kort efter fik han sit store gennem-
brud i England med hovedrollen i Les Misérables, som han siden har spillet mere end 1500 
gange i 10 forskellige lande. Ved siden af sin store karriere på scenen har Stig Rossen ud-
givet en lang række albums, hvoraf adskillige har vundet platin og guld. Han har desuden 
lagt stemme til flere af de store Disney-tegnefilm, bl.a. Mulan 1 & 2 og Tarzan 1& 2. 

Louise Fribo
Louise Fribo er uddannet som musicalsanger, danser og skuespiller på Bush Davies School  
i London. Efter sin debut i musicalen Cats i Hamborg tog hun i starten af 1990’erne de 
danske musicalscener med storm, og det var i Bernsteins Candide på Østre Gasværk Teater, 
at hun fik sit store gennembrud. I 2003 blev Louise uddannet som klassisk sopran på Det 
Kongelige Operaakademi, og siden har hun ved siden af musicalkarrieren optrådt på opera- 
scener i hele Europa, bl.a. ved Det Kongelige Teater, Salzburg Festspillene og La Scala i Milano.

Szhirley 
Szhirley brød igennem som R&B-sangerinde i 1996 med albummet I’m coming på EMI. 
Hun debuterede som skuespiller i Østre Gasværks opsætning af West Side Story i 2008, 
og siden har hun medvirket i musicals som Elsk mig i nat, Shrek og We Will Rock You. 
I 2008 dannede Szhirley par med Silas Holst i Vild med dans, og samme år udkom 
hendes album Hjerter Dame, som vandt to gange platin. Szhirley har optrådt i en lang 
række tv-programmer som bl.a. MGP og Toppen af poppen, og hendes seneste album 
Timeglas udkom i 2016.

Silas Holst 
Silas Holst har danset det meste af sit liv. Som 21-årig vandt han DM i latinamerikansk 
dans, og han har haft danseroller ved mange danske teatre, bl.a. Det Ny Teater, Fredericia 
Teater, Nørrebro Teater og i Cirkusrevyen. Mange kender Silas fra Vild med dans, som han 
har vundet to gange med forskellige partnere. De senere år er Silas Holst også sprunget ud 
som sanger; bl.a. med roller i Grease i Tivolis Koncertsal, Dirty Dancing  i Operaen og dette 
forår i Kasper Holtens iscenesættelse af The Book of Mormon på Det Ny Teater.

Diluckshan Jeyaratnam 
Diluckshan Jeyaratnam er uddannet fra Det Danske Musicalakademi. Hans første store 
rolle var Moses i Prinsen af Egypten på Fredericia Teater – en præstation, som har ind-
bragt ham en af årets Reumert Talentpriser, og fik Politikens anmelder til at konstatere, 
at ”ham kunne de såmænd godt smide direkte ind på scenen i Broadway eller West End.” 
Senere blev samme musical sat op i Californien, hvor Diluckshan medvirkede, og sidste år 
brillerede han i Klokkeren fra Notre Dame på både Fredericia Teater og Det Kgl. Teater.

Lauren Chia
Engelske Lauren Chia er uddannet fra Guildford School of Acting, hvor hun blev tildelt 
en Honours Degree. Hun har sunget en lang række roller på Englands mange musical- 
scener, bl.a. Disney’s Aladdin – Original London Cast på Prince Edward Theatre; 
Christmas Spectacular på Thursford Theatre; Kathy Selden i Singin’ in the Rain på 
Kilworth House Theatre; Tornerose i Goldilocks and the Three Endings for Sixteenfeet 
Productions og Christmas Eve i Avenue Q  på Theatre Royal Windsor.  

Pelle Emil Hebsgaard
Pelle Emil Hebsgaard er uddannet fra Det Danske Musicalakademi. Han fik en 
forrygende karrierestart, da han blev nomineret til en Reumert for sin debut i Aladdin 
– The Musical på Fredericia Teater. Siden har han haft hovedroller i bl.a. High School 
Musical 2, Jean de France og Frk. Nitouche på Folketeatret samt medvirket i diverse revyer 
og senest musicalkomedien SPAMALOT  i Tivoli. I 2017 havde Pelle titelrollen i Seebach 
– The Musical, som både gik på Fredericia Teater og senere i Aarhus og København.

Geoffrey Paterson
Den unge engelske dirigent Geoffrey Paterson har gennem de seneste år haft stærk vind 
i sejlene på de europæiske scener. Han har for nylig debuteret med orkestre som London 
Sinfonietta, Belgiens Nationalorkester og BBC’s Symfoniorkester, og som operadirigent 
går det ham også strålende: Paterson har dirigeret på Bayerns Statsopera, Covent Garden 
og på de anerkendte operafestivaler i Glyndebourne og Bregenz. Hvis man som dansker 
genkender Geoffrey Paterson, er det fordi han har stået i spidsen for flere opsætninger på 
Operaen i København, bl.a. Porgy & Bess, Flagermusen og Nøddeknækkeren. 

DR SymfoniOrkestret 
DR SymfoniOrkestret har været DR’s musikalske flagskib siden grundlæggelsen i 1925. 
I dag er orkestret i international klasse med Fabio Luisi som chefdirigent, og orkestret har 
et enormt repertoire, som spænder fra barokmusik til klassisk, romantisk og helt ny musik. 
Hvert år oplever mere end 100.000 musikelskere DR SymfoniOrkestret live, og orkestrets 
traditionsrige Torsdagskoncerter følges hver uge af 350.000 danskere på radio, tv og inter-
net. I de senere år har orkestret også med stor succes spillet musik fra film og computerspil 
– næste gang ved koncerterne Gaming in Symphony 16.-18. august i DR Koncertsalen. 
Læs mere på drsymfoniorkestret.dk

Medvirkende

Orkesterchef: Kim Bohr
Producent: Christian Baltzer
Produktionsleder: Birgitte Schmølker
Dirigent: Geoffrey Paterson
Koncertmester: Christina Åstrand
Tekster af: Pierre Westerdahl og Jens Korse
Instruktør: Vickie Leander

Kreativ producer på West Side Story:  
Langkjær Entertainment/Thomas Langkjær
Kor: Morten Kjær (Korchef), 
Anne Sofie Steen, Astrid Højgaard, 
Christoffer Brodersen, Christian Berg, 
Johnny Jørgensen
Lysdesign: Mikael Sylvest & Tobias Berg

Lyd/scenemester: Jonas Norup
Storskærmsproducer: Jesper Hvenegaard 
Tak til: Ledreborg Slots personale, 
Muskelsvindfondens frivillige fra 
Handshake v/ Andreas Balslev-Olesen 
Event Safety v/ Rasmus Christensen, 
Lejre Idrætsforening v/Lars Mortensen



Menu

Drikkevarer

Menu
Cæsarsalat med friskstegt kylling, 88 kr 
brødcrouton & parmesan  

Salat med varmrøget laks,  98 kr
urtedressing, brød & smør  

Ribbenstegssandwich  65 kr
med rødkål & agurkesalat 

Stor grillpølse  40 kr
med 2 brød  

Sødt til kaffen                   20 kr 
Salt til ganen                     20 kr

Drikkevarer 

Fadøl  40 kr                       
Classic eller pilsner   

Kande m. fadøl  180 kr    
Classic eller pilsner   

Sodavand  25 kr                
Cola, Sprite, Fanta, Danskvand   

Kildevand                 10 kr  

Vin                          150 kr 
 
Te/Kaffe                   20 kr
Termokande m. kaffe    100 kr

Den forreste del af plænen foran scenen er forbe-
holdt gæster, som sidder på græsset/tæpper. 
Vi opfordrer alle til ikke at fylde mere end nødven-
digt – og rykke sammen, når behov for plads til 
nyankomne opstår.

Vis hensyn og slå venligst parasoller/paraplyer 
sammen, når koncerten begynder.  

I tilfælde af regn under koncerten må paraplyer 
ikke slås op, da dette hindrer de øvrige gæsters 
udsyn til scenen. Alle gangarealer og stier skal 
holdes frie af sikkerhedshensyn.

Efter koncerten afgår der shuttlebus fra 
ca. kl. 17:30 mellem P-pladsen og Lejre Station. 

Transportservice for gangbesværede
Der er mulighed for transportservice for kørestols-
brugere og gangbesværede mellem Slotsparken 
og P-pladsen (ved handicap-parkeringspladserne). 

Vi henstiller til, at ledsagere selv går, så berettigede 
brugere ikke skal vente unødigt. Der er reserveret 
plads til kørestole på venstre side af scenen – men 
kørestole er naturligvis velkomne overalt i parken.

Førstehjælp 
Hvis uheldet er ude, er der naturligvis førstehjælpere 
og en læge til stede. Førstehjælpsteltet er placeret 
bagerst i parken. Ved akut behov for hjælp kan der 
rettes henvendelse til DR Slotskoncerts vagter eller 
øvrige personale iført rød T-shirt.

Ryd venligst op efter dig selv og dit selskab
Rundtom på koncertpladsen er opstillet affalds-
spande. Vi opfordrer alle til at bruge dem flittigt, 
så pladsen bliver ved at være rar at opholde sig på.

Efter koncerten…
…skal mange gæster væk fra området. Vi har opstillet 
en pølsevogn på forpladsen, hvor man kan gøre 
et kort ophold, mens trafikken afvikles. Boderne 
tættest på scenen er ligeledes åbne ca. 30 min. efter, 
koncerten er slut.

Følg venligst Hjemmeværnets trafikregulering og 
vagternes anvisninger, når du forlader området 
og P-pladsen. Der er opsat midlertidigt trafiklys i 
krydset Ledreborg Allé og Orehøjvej/Lejrevej for at 
få trafikken afviklet bedst og hurtigst muligt.  

Vi ønsker alle en rigtig god fornøjelse 

Info til publikum 

Trafikafvikling efter koncerten 

P-plads N

Lyskryds

P-plads S


