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SOMMER & KÆRLIGHED   
DR VokalEnsemblet åbner sæsonen med en 
koncert, der står i kærlighedens og sommerens 
tegn. Oplev blomstrende engelsk senromantik 
af bl.a. Elgar og Delius sammen med stemnings- 
fulde nordiske sange og værker, der forener 
sommerens skønhed med et strejf af vemod.

MEDITATIONSKONCERT
Sæt dig godt til rette. Luk øjnene. Lad den lar-
mende verden udenfor forsvinde. Mærk roen, 
rummet, lyset, tonerne. Ved denne koncert skal 
du bruge musikken og ordene til at vende dig 
ind i dig selv i en musikalsk meditationsrejse.

DE SKØNNESTE KOR   
Kom og nyd den storslåede klang af DR Koncert- 
Koret og DR SymfoniOrkestret, når de sammen 
opfører en flot samling af kormusikkens skøn-
neste perler – med musikalske overraskelser og 
mulighed for at synge med undervejs!

SAMMEN OM SORGEN  
Oplev en stemningsfuld allehelgensaften i  
Rundetaarn med DR VokalEnsemblet, chefdiri-
gent Marcus Creed og fløjtenist Michala Petri. 
Kom med på en musikalsk rejse gennem sor-
gens mange udtryk, hvor ord og toner kredser 
om de dybe følelser, som knytter sig til det at 
miste – og mindes.

VALS & KÆRLIGHED   
DR VokalEnsemblet finder danseskoene og 
de store følelser frem til denne opførelse af 
Brahms’ elskede Liebeslieder-valse for kor og 
klaverduo i Rundetaarn. Ved flygelet er korets 
chefdirigent Marcus Creed og pianisten Philip 
Mayers, som også duellerer i en håndfuld af 
Brahms’ ungarske danse.

15. AUG '19 KL. 19.30 
AARHUS DOMKIRKE 

16. AUG '19 KL. 19.30 
VESTERVIG KIRKE 

21. AUG '19 KL. 19.30 
TRINITATIS KIRKE

5. OKT '19 KL. 15.00 
DR KONCERTHUSET 

KONCERTSALEN

10. OKT '19 KL. 19.30 
ROSKILDE DOMKIRKE

11. OKT '19 KL. 17.30 
AARHUS DOMKIRKE

12. OKT '19 KL. 21.00  
VOR FRUE KIRKE – 

KØBENHAVNS DOMKIRKE

31. OKT '19 KL. 21.00 
BIBLIOTEKSSALEN  

RUNDETAARN

1. NOV '19 KL. 19.00 
BIBLIOTEKSSALEN  

RUNDETAARN

 

       følg os på facebook



FANTASTISKE STEMMER   
Som optakt til korets USA-turné blænder DR 
VokalEnsemblet og chefdirigent Marcus Creed 
op for et vidtfavnende og virtuost koncert- 
program med over 400 års fantastisk kormusik 
fra den rige europæiske – og særligt den nor- 
diske – kortradition.  

HIMMELSK KÆRLIGHED
Med sin lidenskabelige tone og stærke ero-
tiske billeder er Højsangen en af Bibelens 
mest gådefulde tekster. Oplev både jordisk 
og himmelsk kærlighed i fuldt flor ved denne 
koncert med DR VokalEnsemblet og dirigent 
Grete Pedersen i kormusik af bl.a. Daniel-Lesur, 
Palestrina, Victoria og Monteverdi.

AN ENGLISH CHRISTMAS   
DR VokalEnsemblet og den engelske dirigent 
Graham Ross lyser Garnisonskirken op med en 
julekoncert, der viser det bedste fra den engel-
ske kortradition. Oplev klassisk engelsk kor-
musik, der er indbegrebet af julestemning – og 
syng selv med, når koncertens anden del byder 
på kendte Christmas carols, salmer og sange.

PASSIONSKONCERT  
Som optakt til påsken inviterer DR VokalEnsem-
blet og chefdirigent Marcus Creed til en stem-
ningsfuld passionskoncert i Trinitatis Kirke.  
Oplev bl.a. tre af J.S. Bachs berømte motetter  
for kor sammen med perler fra den tidlige barok, 
drømmende klange af Bent Sørensen og Carl 
Nielsens kendte korværk Tre Motetter.

LIBERTÉ!   
Oplev to store franske komponisters gribende 
vision om frihed, når DR VokalEnsemblet og chef- 
dirigent Marcus Creed møder Trio con Brio Co- 
penhagen i DR Koncerthuset. Messiaens berøm- 
te Kvartet til Tidens Ende er en musikalsk rejse 
ud i uendeligheden, mens Poulencs store kor- 
værk Figure Humaine er en hyldest til ”la liberté”.

8. NOV '19 KL. 19.30 
TRINITATIS KIRKE 

14. DEC '19 KL. 16.00 
GARNISONSKIRKEN

15. DEC '19 KL. 16.00 
GARNISONSKIRKEN

24. JAN '20 KL. 19.30 
TRINITATIS KIRKE 

25. MAR '20 KL. 19.30 
TRINITATIS KIRKE 

21. JUN '20 KL. 15.00 
DR KONCERTHUSET 

STUDIE 2

Køb billetter og læs mere på drvokalensemblet.dk



Findes der en stærkere kraft end kærligheden? Slag er blevet 

udkæmpet, liv er gået tabt og tårer er blevet fældet – både  

af lykke og sorg – i kærlighedens navn. I DR VokalEnsemblets  

nye sæson tager vi på en musikalsk rejse gennem kærlighedens 

vidt forskellige udtryk – romantisk kærlighed, erotisk kærlig- 

hed, religiøs kærlighed, mytologisk kærlighed og endda  

fædrelandskærlighed.

I ti forskellige koncertprogrammer drager vi fra renæssancen  

helt op til nutiden med musik, som er både religiøs og verds- 

lig,intim og lidenskabelig, blid og kraftfuld. Kom med os og  

oplev kærligheden i et væld af udformninger, farver og stem- 

ninger – alt sammen udtrykt i over 500 års fantastisk kormusik.

Michael Emery 
Kunstnerisk leder

Gå ikke glip af nyheder og tilbud fra DR VokalEnsemblet  
– tilmeld dig vores nyhedsbrev på drkoncerthuset.dk V
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