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Maria gennem torne går 
Folkevise, arr. Wolfram Buchenberg

Øjenhuler
Phillip Faber/Tóroddur Poulsen 

her er ingen – vandsalmesangerne – det bundne lys –
tæller de støvede tårer – mørket er ikke så tosset –

kan ikke sove – når mørket kvæler

Tunge, mørke natteskyer (instr.)
Carl Nielsen

Lysets engel går med glans 
C.E.F. Weyse/B.S. Ingemann, arr. Phillip Faber

Hil dig, Frelser og Forsoner 
Thomas Laub/N.F.S. Grundtvig, arr. Ove Kr. Sundberg

Partita
Caroline Shaw

Allemande – Sarabande

Frydeligt med jubelkor (instr.)
Piae cantiones

Min Jesus, lad mit hjerte få 
Carl Nielsen/N.F.S. Grundtvig, arr. Phillip Faber

Just
David Lang

Her til ties, her vil bies
A.P. Berggreen/H.A. Brorson, arr. Phillip Faber

FÆLLESSANG
Den blå anemone

Egil Harder/Kaj Munk 

        ca. 1 time 

Program
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Velkommen til DR PigeKorets forårs-
koncert. Inspireret af forårets kontraster 
har vi sammensat et program, hvor 
det gamle møder det nye, det vokale 
møder det instrumentale og det vel-
kendte møder det overraskende.

På samme måde indeholder den 
herboende færøske digter Tóroddur 
Poulsens Øjenhuler både vinterens 
blåkolde melankoli og forårets varmt 
ironiske humor i et skævt smil til kirkens 
fortællinger og mytologi. En skæven til 
historien, som også den unge, ameri-
kanske Caroline Shaw tager op i værket 
Partita, der vandt Pulitzerprisen i musik 
2013. Shaw lader to af den klassiske 
dansesuites satser møde et råt og 
energisk nutidigt udtryk, der låner 
sangteknikker fra ikke-vestlige kulturer 
indkapslet i en yderst vestlig form, 
der bliver til en legende, moderne 
og grænseoverskridende hilsen til de 
gamle mestre, som går på tværs af tid 
og kultur.

Og endelig er der det kontrastfulde 
kærlighedsmøde hos den amerikanske 
David Langs Just, hvor de to elskende 
fra Højsangen møder hinanden i en 
systematisk tekstlig udvælgelse af 
det, der er dit, det, der er mit og det 
overraskende lidt, der er vores. Langs 
læsning og tonesætning skaber et 
strengt vævet net, som vi oplever 
Højsangen igennem, og bringer 

lytteren ind i en repetetiv musikalsk 
verden, hvor selv små forskelle bliver til 
store begivenheder.

Alt dette imens nattemørket er ved at 
være forbi, de blå anemoner bebuder 
lysere tider og foråret er på vej sammen 
med de danske sange, der varsler års-
tidernes skiften og overgangen fra 
mørke til lys.

Rigtig god fornøjelse!

Phillip Faber 
Chefdirigent for DR PigeKoret

Kære publikum 
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Dirigent

Phillip Faber (f. 1984) er uddannet kom-
ponist 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 TV-vært i 
musikprogrammer som Den klassiske 
Musikquiz (DR K), Vidunderbørn (DR 1) 
og DR’s livetransmitterede fællessangs-
maraton Live fra Højskolesangbogen.
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I oktober 2018 kunne DR PigeKoret fejre 
80-årsdagen for korets grundlæggelse. 
Gennem alle årene har DR PigeKorets 
klang været et velkendt lydbillede i 
danskernes liv – fra faste radioindslag 
i hverdagen til festlige begivenheder 
som nytårsaften, hvor hundredtusindvis 
af danskere oplever koret 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 komposi-
tioner, 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, i januar 2018 
gav de koncert i Strasbourg i anled-
ning af Danmarks formandskab for 
Europarådets Ministerkomité og i 
maj 2018 medvirkede koret ved den 
officielle fejring af H.K.H. Kronprinsens 
50-års fødselsdag.

DR PigeKoret

H.K.H. Kronprinsessen er 
protektor for DR PigeKoret
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Fællessang
Den blå anemone

Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.

På Lolland jeg den hented,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og vented
og tænkte, den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler;
i denne fjendske zone
forgår min anemone,
jeg ser den aldrig mer.

Nu står den der og nikker
så sejerssæl i Jyllands grus,
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.

For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den lar mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er vor Skaber stor!
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Fra os til dig 
– ny koncertpakke fra DR PigeKoret 

Til dig, der elsker sang, har vi sammensat en koncert-
pakke med tre højdepunkter i DR PigeKorets kom-
mende sæson. Med de tre koncerter kan du følge 
DR PigeKoret og dirigent Phillip Faber gennem 
sæsonen – og samtidig sikre dig billetter til de 
eftertragtede koncerter i god tid.

Sæt musik til nogle af årets vigtigste højtider med 
korets stemningsfulde jule- og forårskoncerter, og 
kom tæt på pigernes smukke stemmer, store 
musikalske talent og åbenlyse sangglæde.

Køb billetterne på én gang og få 15% rabat. 
Så har du koncerterne i kalenderen. God fornøjelse!

DR PIGEKORET I MØRKE   6. oktober 2019
DR PIGEKORETS JUL  14. december 2019
DR PIGEKORETS FORÅR    8. marts 2020

 
Læs mere og køb DR PigeKorets serie på 
drpigekoret.dk

15%
 rabat



Din danske sang #10
DR Koncerthuset

7. april 2019 kl. 14.00 & 16.30

DR PigeKorets midsommer
DR Koncerthuset

26. maj 2019 kl. 16.00
27. maj 2019 kl. 18.30

DR PigeKoret i mørke
DR Koncerthuset

6. oktober 2019 kl. 16.00
7. oktober 2019 kl. 20.00

DR PigeKorets jul
DR Koncerthuset

14. december 2019 kl. 16.00
15. december 2019 kl. 13.00 & 16.00

16. december 2019 kl. 18.30

DR PigeKorets forår
Holmens Kirke, København

8. marts 2020 kl. 19.30
10. marts 2020 kl. 19.30
11. marts 2020 kl. 19.30

drpigekoret.dk
facebook.com/drpigekoret

Kommende koncerter
med DR Pigekoret



Chef for DR Koncerthuset, Kor & Orkestre — Kim Bohr
Kunstnerisk leder & producent for DR PigeKoret — Anne Karine Prip 
Produktionsleder — Trine Heide
Redaktion & korrektur — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Kim Matthäi Leland, 
Daniel Stjerne, Mikkel Suppras, Julie Pedersen 
Tryk — Trykportalen ApS

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

WILLIAM DEMANT FONDEN

SPORTGOODSFONDEN

STATENS KUNSTFOND

drkoncerthuset.dk


