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Din Danske Sang #10
Program

PROGRAM 
 
Den danske sang er en ung blond pige
Carl Nielsen/Kai Hoffmann, arr. Phillip Faber 
 
Fællessang
Jeg ser de bøgelyse øer 
Thorvald Aagaard/L.C. Nielsen 
 
Du kom med alt det, der var dig 
Per Warming/Jens Rosendahl, arr. Phillip Faber 
 
Fællessang 
De smukke unge mennesker 
Kim Larsen 
 
Nu er dagen fuld af sang 
Carl Nielsen/Jeppe Aakjær, arr. Phillip Faber 
 
Man binder os på mund og hånd 
Kai Normann Andersen/Poul Henningsen, arr. Phillip Faber 
 
Fællessang 
Lyset er vendt 
Michael Bojesen/Ellen Heiberg 
 
Sarabande (fra Partita) 
Caroline Shaw 
 
Fællessang 
Sommersalme 
Waldemar Åhlén/Johannes Johansen efter C.D. Wirsén 
 
Mild, lattermild og gavmild 
Anne Linnet/Johannes Møllehave, arr. Phillip Faber 
 
Dansevise 
Otto Francker/Sejr Volmer-Sørensen, arr. Jakob Høgsbro 
 
Godmorgen, sol 
Benny Andersen/Halfdan Rasmussen 
 
Fællessang 
I Danmark er jeg født 
Poul Schierbeck/H.C. Andersen 
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DR PigeKoret
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 hver-
dagen til festlige begivenheder som nytårsaften, hvor hundred-
tusindvis 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 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, i januar 2018 gav de koncert i Strasbourg i anledning 
af Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité og 
i maj 2018 medvirkede koret 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 #10
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 optræder jævnligt som gæste dirigent 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 
fællessang-maraton Live fra Højskolesangbogen.

Fotograf: Kim Matthäi Leland
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Solist

Katinka Bjerregaard
KATINKA er både fornavnet på den 28-årige sangerinde Katinka Bjerregaard 
og samtidig navnet på hendes band, som blev dannet i 2012. Bandet blev 
kendt, da det i 2015 vandt KarriereKanonen på P3, og med debutalbummet 
Vi er ikke kønne nok til at danse vandt Katinka en Steppeulv-pris i 2017.  
Politiken skrev i sin anmeldelse af debuten: ”I sangenes blottede nerver er der 
altid noget på spil – mellem linjerne, under den sitrende musik og i Katinka 
Bjerregaards ekspressive stemme. Hun synger voldsomt og sårbart på en 
gang og med intimitet som en opslået dagbog.”

Sidste år vandt Katinka Bjerregaard Carl Prisen i kategorien ’Årets 
Komponist – pop’, og det seneste album Vokseværk har ligget i rotation på 
både P6 Beat og P4. Katinkas poetiske og eksperimenterende popmusik har 
dog ikke bare ramt radiostationernes playlister, men også spillesteder i hele 
landet, hvor bandet har spillet for fulde huse.

Fotograf: Daniel Buchwald
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Jeg ser de 
bøgelyse øer
Fællessang
Tekst: L.C. Nielsen
Melodi: Thorvald Aagaard
 

Jeg ser de bøgelyse øer 
ud over havet spredt
så skært og skønt i solen, 
som aldrig jeg har set.
Jeg véd det, som de ligger dér, 
så er der kun så kort
fra grænse og til grænse. 
Men dette land er vort.

Jeg ser de slægter, som gik hen, 
mens hundredåret skred,
som vandt på Kongedybet, 
som under Dybbøl led;
de elsked ungt, de drømte langt, 
de så kun alt for kort,
men frem af dem stod folket. 
Og dette folk er vort.

Og derfor bøje vi vort sind, 
hvor vi i verden går,
med længsel mod de strømme, 
som disse kyster når;
og derfor samle vi hvert navn, 
som steg af folkets jord,
i dem vor fortid leved, 
af dem vor fremtid gror.
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De smukke unge 
mennesker
Fællessang
Tekst & melodi: Kim Larsen 

De kom flyvende med storken
til dette Gudsforladte sted.
Fra alle fire verdenshjørner
Hvis vi ta’r det hele med.

Og nu er de blevet voksne
ligner ikke mer sig selv.
Stemmerne er forandret men
vi kender dem alligevel.

Åh de smukke unge mennesker.
Pluds’lig er de stukket af,
som legesyge sommerfugle
den allerførste sommerdag.

Hva det er de vil med livet, 
det kan kun de selv forstå.
Da, da, da.
Åh de smukke unge mennesker,
gid de længe leve må. 

Der var nogen som blev tilbedt,
andre måtte nøjes med
digitale vuggestuer
og tilfældig kærlighed. 

Åh de smutter før man ved det,
pluds’lig er de stukket af
som legesyge sommerfugle
den allerførste sommerdag.

Hva det er de vil med livet, 
det kan kun de selv forstå.
Da, da, da.
Åh de smukke unge mennesker,
gid de længe leve må. 

Der var nogen som blev elsket,
andre måtte nøjes med
digitale vuggestuer
og tilfældig kærlighed.

Hva det er de vil med livet, 
det kan kun de selv forstå.
Da, da, da.
Åh de smukke unge mennesker
gid de længe leve må.
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Lyset 
er vendt
Fællessang
Tekst: Ellen Heiberg 
Melodi: Michael Bojesen 

Vær vågen en tidlig morgen
når lyset lige er vendt
så møder du lysets engel
en engel som Gud har sendt.

En bøn der helt ordløst kommer
et enkelt modløst sekund
kan leve som håbets drømme
når nogen har gjort dig ondt.

Syng ud når et lyshav tændes
lad sjælen synge sig glad
så svinder det dybe mørke
som duggen på blomst og blad.

Syng ud når dit hjerte tynges
lad sorgen synge sig bort
Gud lytter når ingen aner
og livet er nådesløst kort.

Syng ud så din glæde høres
lad blæsten bære din røst
den finder en lille strofe
blandt bølger der gir dig trøst.

Vær vågen en tidlig morgen
når havet synger sin sang
så møder du lysets engel
mens solen den går sin gang.
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Sommersalme
Fællessang
Tekst: Johannes Johansen efter C.D. Wirsén
Melodi: Waldemar Åhlén

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.

Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.
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I Danmark 
er jeg født
Fællessang
Tekst: H.C. Andersen
Melodi: Poul Schierbeck

I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
dér har jeg rod, derfra min verden går;
du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske, friske strand, 
Hvor oldtids kæmpegrave 
stå mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland!

Hvor reder sommeren vel blomstersengen
mer rigt end her, ned til den åbne strand?
Hvor står fuldmånen over kløverengen
så dejlig som i bøgens fædreland?
Du danske, friske strand, 
Hvor Dannebrogen vajer,  
Gud gav os den – Gud giv den bedste sejer!
Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland!

Engang du herre var i hele Norden,
bød over England – nu du kaldes svag;
et lille land, og dog så vidt om jorden
end høres danskens sang og mejselslag.
Du danske, friske strand, 
Plovjernet guldhorn finder –
Gud giv dig fremtid, som han gav dig minder!
Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland!

Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,
hvor sproget er min moders bløde stemme
og som en sød musik mit hjerte når. 
Du danske, friske strand, 
med vilde svaners rede,
I grønne øer, mit hjertes hjem hernede!
Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland!
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DR Koncerthuset
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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
William Demant Fonden
Sportgoodsfonden
Statens Kunstfond


