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Din Danske Sang #8
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 
 
Sensommervise 
Kirsten & Finn Jørgensen, arr. Phillip Faber  
 
Fællessang 
Svantes lykkelige dag 
Benny Andersen 
 
Min Jesus, lad mit hjerte få 
Carl Nielsen/N.F.S. Grundtvig, arr. Phillip Faber 
 
Du, som har tændt millioner af stjerner 
Erik Sommer/Johannes Johansen, arr. Phillip Faber 
 
Fællessang 
Åbent hjerte 
Sys Bjerre, Christian Connie 
 
Løft mig kun bort 
Per Nørgård/H.C. Andersen 
 
Fællessang 
Det haver så nyligen regnet 
Dansk folkemelodi/Johan Ottosen 
 
Sænk kun dit hoved, du blomst 
Carl Nielsen/Johs. Jørgensen, arr. John Høybye 
 
Forårsdag 
Anne Linnet, arr. Phillip Faber 
 
Fællessang 
Barndommens land 
Benny Andersen 
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DR PigeKoret
Mandag 1. oktober kan DR PigeKoret fejre 80-års jubilæum. Gennem 
alle årene har koret været et velkendt lydbillede i danskernes  liv –  
fra faste radio indslag i hverdagen til festlige begivenheder som 
nytårsaften, hvor hundred-tusindvis af danskere oplever DR PigeKoret 
synge det nye år ind.

Den røde tråd i DR PigeKorets virke er den danske sang i alle dens 
afskygninger, og pigerne bevæger sig frit mellem Grundtvigs salmer, 
moderne kompositioner, kendte popsange og fællessang.

Det kræver disciplin og musikalsk talent at være sanger i DR Pigekoret,  
men det allervigtigste for koret er faktisk alt det, der ligger rundt 
om musikken, nemlig fællesskabet, samhørigheden og det at bakke 
hinanden op. At være del af et forpligtende fællesskab og sammen skabe 
noget, der er større og vigtigere end en selv – til glæde for alle danskere.

Også i udlandet har DR PigeKoret begejstret med deres nærværende 
og moderne måde at formidle den danske sangskat og danske værdier, 
og koret optræder ofte ved officielle begivenheder. De repræsenterede 
bl.a. Danmark med en række koncerter under OL i Rio de Janeiro, 
og i januar gav de koncert i Strasbourg i anledning af Danmarks 
formandskab for Europarådets Ministerkomité.  

Siden foråret har H.K.H. Kronprinsessen været DR PigeKorets 
protektor, og koret medvirkede i maj ved den officielle fejring af 
H.K.H. Kronprinsens 50-års fødselsdag.

Fotograf: Daniel Stjerne

• H.K.H. Kronprinsessen 

 er protektor for 

 DR PigeKoret

• Følg DR PigeKoret 

 på drpigekoret.dk 

 eller på facebook.com/ 

 drpigekoret

Din Danske Sang #8
Medvirkende
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Cello

Henrik Dam Thomsen 
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, og hans soloudgivelser har fået udmærkelser 
i nogle af verdens førende musiktidsskrifter. Senest har han 
medvirket på albummet More French Pieces, som udkom i et 
helt nyt format: formodentlig verdens første app-album.

Henrik har gennem mange år været fast samarbejdspartner 
med DR PigeKoret ved koncerter i ind- og udland. Desuden 
har han været ’hus-musiker’ ved stort set alle Din Danske 
Sang-koncerterne.

Fotograf: Flemming Gernyx

Chefdirigent

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 har for nylig været gæstedirigent for  
DR VokalEnsemblet, DR KoncertKoret og  
DR SymfoniOrkestret, og modtog sidste år DR’s Sprogpris.  
For tiden er Phillip  desuden tv-aktuel som vært i DR K’s  
Den klassiske Musikquiz, ligesom han bl.a. har optrådt som 
fagdommer i DR 1’s  Vidunderbørn og vært i DR K’s Live fra 
Højskolesangbogen.

Fotograf: Kim Matthäi Leland
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Solist

Stine Bramsen
Stine Bramsen (f. 1986) blev oprindeligt kendt som forsanger i popgruppen 
Alphabeat, som brød igennem i 2007. I 2013 besluttede Stine, at hun ville 
springe ud som solist, og i 2014 udkom hendes første solosingle, Prototypical. 
Debutalbummet Fiftyseven ramte hitlistens førsteplads i slutningen af 2015 og 
blev fulgt op af EP’en Bruised, hvor Stine Bramsen og producer Nicolaj Rasted 
leger med musikalske kontraster et sted mellem popmusik og ærlige følelser. 

I efteråret 2017 cementerede Stine Bramsen sin position som en af landets 
mest eftertragtede stemmer, da hun udsendte singlen L. A.C.K. Den ramte 
store internationale medier og naturligvis dansk radio, og herhjemme 
beskrev anmelderne bl.a. albummet som ”En musikalsk fuck-finger med 
glimt i øjet” (Gaffa), mens Politiken konstaterede at ”Alphabeat-forsangerens 
sødmefyldte popmusik er umanerligt godt selskab.”

Fotograf: Ditte Capion
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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 træ’r 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.

Hver stubbet mark, vi stirrer på,
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå,
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
så rig er årets sidste flor:
oktobers offergave.

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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Fællessang
Tekst & melodi:  
Benny Andersen

Svantes  
lykkelige dag

Se, hvilken morgenstund! 
Solen er rød og rund.
Nina er gået i bad.
Jeg spiser ostemad.
Livet er ikke det værste man har 
og om lidt er kaffen klar.

Blomsterne blomstrer op.
Dér går en edderkop.
Fuglene flyver i flok,
når de er mange nok.
Lykken er ikke det værste man har 
og om lidt er kaffen klar.

Græsset er grønt og vådt.
Bierne har det godt.
Lungerne frådser i luft.
Åh, hvilken snerleduft!
Glæden er ikke det værste man har 
og om lidt er kaffen klar.

Sang under brusebad.
Hun må vist være glad.
Himlen er temmelig blå.
Det ka’ jeg godt forstå.
Lykken er ikke det værste man har 
og om lidt er kaffen klar.

Nu kommer Nina ud,
nøgen, med fugtig hud,
kysser mig kærligt og går
ind for at re’ sit hår.
Livet er ikke det værste man har 
og om lidt er kaffen klar.
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Fællessang
Tekst & melodi: Sys Bjerre & Christian Connie

 Åbent  
hjerte 

Tiden gik og førte os 
på ny fra sted til sted.
Hvad vi søgte på vor vej 
tog horisonten med.
Men under himlens blå 
er en dyb og evig klang.
Alt hvad vi tænkte på
brød den ned for sjælens trang.
Åbent hjerte finder altid hjem.

Tvivlen kom og lagde sig 
omkring os som et slør.
Frygten holdt os fanget i 
os selv bag lukket dør.
Men under himlens blå 
er en dyb og evig klang.
Alt hvad vi frygtsomt så
brød den ned for sjælens trang.
Åbent hjerte finder altid mod.

Tiden gik og verden var 
konstant foranderlig.
Dale blev til bjerge mens 
vi vandrede forbi.
Men under himlens blå 
var en dyb og evig klang.
Trapperne vi skal gå 
bygges op af sjælens trang.
Åbent hjerte finder altid vej.
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Fællessang
Tekst: Johan Ottosen
Melodi: Dansk folkemelodi

Det haver så  
nyligen regnet

Det haver så nyligen regnet,
det har stormet og pisket i vor lund.
Frø af ugræs er føget over hegnet,
åg på nakke og lås for vor mund.
Årets løb har sin lov,
der blev lyst i vor skov,
ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov.

Det har regnet – men regnen gav grøde,
det har stormet – men stormen gjorde stærk.
Som de tro’de, at skoven alt var øde,
så de vårkraftens spirende værk.
For de gamle, som faldt,
er der ny overalt,
de vil møde, hver gang der bliver kaldt.

Og de tro’de, at hjertebånd kan briste,
og de tro’de, at glemmes kan vor ret!
De skal vide, de aldrig ser de sidste,
de skal vide, at ingen bliver træt.
Thi som årene randt,
sås det: båndene bandt,
kræfter fødtes for kræfterne, som svandt.

Ja – det haver så nyligen regnet,
og de træer de drypper endnu,
mangen eg er for uvejret segnet,
men endda er vi frejdige i hu;
viger ej ud af spor,
for vi kender det ord:
Det har slet ingen hast for den, som tror.
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Fællessang
Tekst & melodi: Benny Andersen

Barndommens  
Land

Barndommens land.
Tidens mælketand.
Verden er ny for dit øje.
Folk er to-tre meter høje,
så de må bøje sig
ned til dig.
 
Fluen er blå.
Kilder på din tå.   
Og et par myrer du kender
hygger sig på dine hænder.
Skrubtudsen tisser en tår
før den går.
 
Solen er varm.
Stikker på din arm
ligesom hvepse og bier.
De er så gale – de svier!
Regnormen føles så blød.
Den er sød!
 
Slog du dit ben
på en kampesten?
Kom – lad mig puste på skrammen.
Vi skal ha´ lappet dig sammen.
Du må vist hellere få
plaster på.
 

Verden er stor.
Kaldes ’Moder Jord’.
Der findes børn der må flygte,
men du har intet at frygte.
Ingen skal mishandle dig -
håber jeg.
 
Græsset er højt
som et fuglefløjt.
Solen er ude af syne.
Putter sig under sin dyne.
Gaber måske – lissom du –
sover nu.
 
Barndommens land.
Nu er jeg en mand.
Tit har jeg lyst til at love
solskin og dejlige skove.
Men der er lang vej igen.
Sov, min ven.
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DR Koncerthuset
Ørestads Boulevard 13 2300 Kbh S
Tlf.: 35 20 62 62
e-mail: drkoncerthuset@dr.dk

HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSETHVAD, 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 parkerings-
system, 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 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


