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DR Koncerthuset  
koncertsalen
 
Kor72 
DR PigeKoret 
DR KoncertKoret
 
Phillip Faber  
dirigent & vært
 
Poul Emborg 
indstudering, DR KoncertKoret
 
Annika Aakjær 
vokalsolist 
 
Teitur 
vokalsolist
 
Hans Ulrik 
saxofon, klarinet, fløjte 
 
Christoffer Møller 
klaver & celeste 
 
Ida Nørholm 
cello 
 
Kasper Tagel 
kontrabas 
 
Klaes Breiner Nielsen 
slagtøj
 
Koncerten sendes direkte
i TV på DR K og kan høres
på P2 mandag 24. december
kl. 12.15. 
 
 
 
 
 
 
 

Chef for DR Koncerthuset, DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Kunstnerisk leder for DR KoncertKoret: Michael Emery
Kunstnerisk leder for DR PigeKoret: Anne Karine Prip
Formand for Kor72: Lisbeth Gråkjær

Producent: Nicolai Abrahamsen
Programansvarlig: Bettina Skriver
Redaktionsleder: Ane-Sophie Hansen
TV-producer: Jacob Jürs

Produktionsleder: Rikke Matthäi Leland
Indspilningsleder: Sidsel Klostergaard
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Lydproducer: Preben Iwan
Musikteknik: Mikkel Nymand
Lysdesign: Hans Sander
Produktionsleder (kor): Cecilie Honoré

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

Dejlig er den himmel blå 
N.F.S: Grundtvig/J.G. Meiddell, arr: Nikolaj Busk
Kor72, DR PigeKoret, DR KoncertKoret

FÆLLESSANG  

Julen har bragt velsignet bud
B.S. Ingemann/C.E.F. Weyse,  
arr. Martin Nygård Jørgensen

Bjældeklang – Sleighride 
Otto Leisner/P.S. Pierpont – Peer Møller/Leroy 
Anderson, arr. Phillip Faber
DR KoncertKoret 

En tid der er grå
Annika Aakjær, arr. Martin Nygård Jørgensen
Annika Aakjær, DR KoncertKoret 

Her kommer, Jesus, dine små 
H.A. Brorson/J.A.P. Schulz, arr. Michael Bojesen
DR KoncertKoret, solist: Nina Fischer, sopran

O hellige nat 
Placide Cappeau/Adolphe Adam,  
arr. Phillip Faber
DR PigeKoret 

FÆLLESSANG

Rockin’ Around the Christmas Tree 
Johnny Marks, arr. Martin Nygård Jørgensen

Hvad er det, der gør jul til noget særligt
Svend Erik Petersen/Peter Sander Andersen, 
arr. Phillip Faber
Kor72, DR PigeKoret, DR KoncertKoret

God Only Knows – All You Need Is Love
Brian Wilson/Tony Asher – Lennon-McCartney, 
arr. Phillip Faber
DR PigeKoret, DR KoncertKoret

FÆLLESSANG 

Et barn er født i Betlehem 
A.P. Berggreen/Tysk visemelodi,  
arr. Martin Nygård Jørgensen

A Spotless Rose 
Anonym, ca. 1300/Paul Mealor, arr. Phillip Faber
DR PigeKoret 

Happy Xmas (War Is Over)
John Lennon & Yoko Ono, arr. Teitur
Teitur, DR PigeKoret

MEDLEY: 

Kimer, I klokker – Carol of the Bells – 
Det kimer nu til julefest
N.F.S. Grundtvig/Henrik Rung – P.J. Wilhousky/
Mykola Leontovych –  N.F.S. Grundtvig/Carl 
Balle, arr. Phillip Faber
DR KoncertKoret, solist: Lise Bech Bendix, sopran
 
FÆLLESSANG 

Den himmelblå 
Shu•bi•dua, arr. Martin Nygård Jørgensen

Når du ser et stjerneskud
Dansk tekst: Mogens Dam/Leigh Harline,  
arr. Teitur
Annika Aakjær & Teitur

FÆLLESSANG  

Dejlig er jorden 
B.S. Ingemann/Schlesisk melodi,  
arr. Anders Öhrwall
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Julen har bragt velsignet bud,
nu glædes gamle og unge.
Hvad englene sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste;
det barn, som sig glæder fromt og kønt,
skal aldrig den glæde miste.

Glæden er jordens gæst i dag
med Himmel-kongen, den lille.
Du fattige spurv, flyv ned fra tag
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og Paradis-vejen funden.

Frelseren selv var barn som vi,
i dag han lå i sin vugge.
Den have, Guds engle flyve i,
vil Jesus for os oplukke.
Himmerigs konge blandt os bor,
han juleglæden os bringer;
han favner hver barnesjæl på jord
og lover os englevinger.

FÆLLESSANG

Julen har bragt velsignet bud
Melodi: C.E.F. Weyse
Tekst: B.S. Ingemann
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Rockin’ around the Christmas tree
at the Christmas party hop.
Mistletoe hung where you can see
Ev’ry couple tries to stop.

Rockin’ around the Christmas tree
let the Christmas spirit ring.
Later we’ll have some pumpkin pie
and we’ll do some caroling.

You will get a sentimental feeling 
when you hear
voices singing: “Let’s be jolly,
deck the halls with boughs of holly.”

Rockin’ around the Christmas tree.
Have a happy holiday.
Ev’ryone dancin’ merrily
in the new old-fashioned way.

[instrumental solo]

You will get a sentimental feeling 
when you hear
voices singing: “Let’s be jolly,
deck the halls with boughs of holly.”

Rockin’ around the Christmas tree.
Have a happy holiday.
Ev’ryone dancin’ merrily
in the new old-fashioned way.

FÆLLESSANG

Rockin’ Around the Christmas Tree 
Tekst & melodi: Johnny Marks
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Et barn er født i Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, halleluja!

En fattig jomfru sad i løn
og fødte Himlens kongesøn.
Halleluja, halleluja!

Han lagdes i et krybberum,
Guds engle sang med fryd derom:
Halleluja, halleluja!

Og Østens vise ofred der
guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, halleluja!

Forvunden er nu al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
Halleluja, halleluja!

Ham være pris til evig tid
for frelser bold og broder blid!
Halleluja, halleluja!

FÆLLESSANG

Et barn er født i Betlehem
Tysk visemelodi, ca. 1600
Tekst: A.P. Berggreen
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Se, der’ den nye julemand.
Mon han har klejner med?
Han vinker til os fra sin rensdyrspand
mens han flyver afsted

Jesus bli’r født på anden sal
i Magasin du Nord,
han griner, når du trykker på en fodpedal,
si’r goddag til sin mor.

Omkvæd:
Nu’ det jul, og træet tændes på ny.
Nu’ det jul i land og by.
Og Guds engle små klæ’r sig festligt på
i den himmelblå.
Nu’ det jul, og træet tændes på ny.
Nu’ det jul i land og by.
Og Guds engle små klæ’r sig festligt på
og synger i sky.

Familien er samlet fra nær og fjern
synet er pyntet med vat,
og udenfor lyser den lede stjerne
i en smuk julenat.

Omkvæd:
Nu’ det jul, og træet tændes…

FÆLLESSANG 

Den himmelblå 
Tekst & melodi: Shu•bi•dua

Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går 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!

FÆLLESSANG  

Dejlig er jorden 
Schlesisk melodi, 18. årh.
Tekst: B.S. Ingemann



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

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 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.


