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340 sangere fra Kor72
DR KoncertKoret

Korindstudering: Poul Emborg

DR JuniorKoret
Dirigent: Susanne Wendt

Phillip Faber
Dirigent

Sys Bjerre & Jonas H. Petersen
Solister

Anders Banke, saxofoner m.m.
Thommy Andersson, kontrabas

Mads Hebsgaard, slagtøj
Martin Seier, klaver & orgel

Søndag 1. december 2019 kl. 19.45

24.12. kl. 12.15                            1.12. kl. 20.00
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Program
FÆLLESSANG 

Juletræet med sin pynt
Mogens Lorentzen/Egil Harder

arr. Martin Nygård Jørgensen

Julen har bragt velsignet bud
B.S. Ingemann/C.E.F. Weyse  

arr. Michael Bojesen
(DR KoncertKoret)

Rudolf
Poul M. Jørgensen/Johnny Marks

arr. Ejvind Dengsø & Martin Nygård Jørgensen
(Kor72)

White Christmas
Irving Berlin, arr. Jakob Lægaard

(DR KoncertKoret)

River
Joni Mitchell, arr. Christoffer Møller

 (Sys Bjerre & DR KoncertKoret)

FÆLLESSANG
Det kimer nu til julefest

N.F.S. Grundtvig/C. Balle
arr. Phillip Faber 

Jeg så julemanden kysse mor
Susanne Palsbo/Tommy Connor

arr. Phillip Faber
 (DR JuniorKoret)

FÆLLESSANG
Dejlig er jorden

B.S. Ingemann/Schlesisk mel. 
arr. Anders Öhrwall

Nu har vi altså jul igen
Holger Buchhave/Henning Elbirk

arr. Nikolaj Busk
(DR JuniorKoret & DR KoncertKoret)

Pilgrimssang
N.F.S Grundtvig/Jonas H. Petersen

arr. Christoffer Møller 
(Jonas H. Petersen, DR JuniorKoret &  

DR KoncertKoret)

Halleluja
G.Fr. Händel

 (Kor72 & DR KoncertKoret)

Der er ingenting i verden
Helge Rode/Povl Hamburger

arr. Nikolaj Busk
(DR KoncertKoret)

FÆLLESSANG
Glade jul

B.S. Ingemann/Franz Gruber
arr. Phillip Faber

    En Rose så jeg skyde 
– Mit Hjerte altid vanker

Th. Laub/Tysk mel.  
H.A. Brorson/Carl Nielsen

arr. Christoffer Møller
(Sys Bjerre, Jonas H. Petersen, 

DR JuniorKoret & DR KoncertKoret)

Lad det klinge sødt i sky
N.F.S. Grundtvig/Førreformatorisk mel.

 arr. Niels Nørgaard
(DR JuniorKoret)

FÆLLESSANG
Højt fra træets grønne top

Peter Faber/Emil Horneman
arr. Martin Nygård Jørgensen

FÆLLESSANG
Nu er det jul igen

Ukendt/Svensk-dansk mel.
arr. Martin Nygård Jørgensen

  ca. 1 time og 30 min.
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Dirigent & solister

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 op-
træder jævnligt som gæstedirigent for bl.a. DR VokalEn-
semblet og DR SymfoniOrkestret. Han er en ivrig formid-
ler af klassisk musik i mange sammenhænge, bl.a. som 
TV-vært i musikprogrammer som Den klassiske Musikquiz 
(DR K), Vidunderbørn (DR 1) og DR’s livetransmitterede 
fællessangs-maraton Live fra Højskolesangbogen.

Mange kender Sys Bjerre som kæk sangerinde fra 
sangen om Malene fra debutalbummet Gør det selv, 
som udkom i 2008. Hun har siden udgivet 4 albums, 
hvorfra især sangene Veninder og Hey Vanessa er blevet 
spillet flittigt på landets radiostationer. Sys Bjerre har 
også komponeret og skrevet sange til Kirkesangbogen, 
musicalen Efter Brylluppet, julekalenderen Ludvig og 
Julemanden, teaterforestillingen Krop Amok, Cirkus 
Summarum-sangen og meget andet.

Jonas H. Petersen er sanger, sangskriver og salme digter.  
Han har siden 2007 drevet projektet Hymns from  Nineveh,  
der har udgivet 4 albums og en EP. Debut albummet 
gik direkte nr. 1 på det danske iTunes og top 10 på den 
danske albumhitliste. Sangene Anywhere With You og 
A Kid On the Beach blev begge store hits på DR P3. Det 
ene af de fire albums var en udgivelse med selvskrevne 
julesange.
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Korene

Det er efterhånden blevet en tradition, at sangere fra 
Kor72 er med til at synge julen ind i DR Koncerthuset. 
Kor72, der blev stiftet i 1972, er en sammenslutning af 
amatørkor og enkeltmedlemmer over hele landet og 
arbejder for at fremme amatørkorsang i Danmark. Kerne-
ydelsen er korstævner og Kor72 har stor stævneaktivitet 
i hele landet med både klassisk og rytmisk repertoire. 
Instruktørerne, som er fra både ind- og udland, er altid 
på et højt professionelt niveau. Kor72 er med sine ca. 
9.500 medlemmer landets største kororganisation for 
voksne amatørkor.

DR JuniorKoret består af ca. 60 piger i alderen 12-16 år 
og fungerer som aspirantkor til DR PigeKoret. Alle piger 
i koret spiller et instrument og modtager undervisning i 
hørelære og solosang. Samtidig arbejder koret jævnligt 
med skuespillere og koreografer for at styrke pigernes 
sceneoptræden. DR JuniorKorets repertoire spænder 
vidt – fra danske sange og klassiske værker til rytmisk 
musik med nye arrangementer af aktuelle pophits. Koret 
medvirker både i DR’s store koncertproduktioner og 
synger også egne koncerter. Korets dirigent er Susanne 
Wendt, der også er leder af DR Korskolen.

DR KoncertKoret er DR’s symfoniske kor og består i fuld 
opstilling af 74 professionelle sangere, der kommer på 
scenen, når publikum skal opleve den store, brede kor-
klang. Koret har siden debuten i 1932 i Verdis Requiem 
været en fast musikalsk partner til DR SymfoniOrkestret, 
ikke mindst ved utallige Torsdagskoncerter, men optræ-
der også alene i koncerter med a cappella-kormusik. 
Koret har optrådt med en lang række danske og inter-
nationale orkestre og ensembler og har vundet stor 
international anerkendelse inden for stort set alle genrer 
og epoker af den klassiske musik. Bart Van Reyn er siden 
2016 syngemester for DR KoncertKoret.
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FÆLLESSANG 1
Juletræet med sin pynt

Juletræet med sin pynt
venter på vi får begyndt.
Aldrig har det vær’t så grønt,
aldrig har det vær’t så kønt.
Og fra selve himlen gled
vist den store stjerne ned.

Hjerter klippet med en saks
af den fingernemme slags,
kræmmerhus med krøllet hank,
som så let får en skavank,
kurve, kugler, fugle, flag,
op og ned og for og bag.

Når de mange fine ting
hænger roligt rundt omkring,
og når alle lys er tændt,
og her lugter brunt og brændt,
er det som en sommerdag
dér, hvor træet kommer fra.

Alle vegne ud og ind
glimrer edderkoppespind,
mon der ikke bor en spurv
her i denne lille kurv?
Kræmmerhus med nødder i
er grangiv’lig kogleri.

Juletræet på besøg
hilser os fra eg og bøg
med besked derude fra,
at det lysner dag for dag,
og at solen fra sit skjul
ønsker os en glæd’lig jul.

Melodi: Egil Harder
Tekst: Mogens Lorentzen
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FÆLLESSANG 2
Det kimer nu til julefest

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred!

O, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunger under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder hører nyt fra Gud!

Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådesbud!

Velan, min sjæl, så vær nu glad,
og hold din jul i Davids stad!
Ja, pris din Gud i allen stund
med liflig sang af hjertens grund!

Ja, sjunge hver, som sjunge kan:
Nu tændtes lys i skyggers land,
og ret som midnatshanen gol,
blev Jakobs stjerne til en sol!

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest,
da skal med Davidsharpens klang
dig takke højt vor nytårssang!

Melodi: C. Balle
Tekst: Martin Luther/N.F.S. Grundtvig
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FÆLLESSANG 3
Dejlig er jorden

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!

Schlesisk melodi
Tekst: B.S. Ingemann
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FÆLLESSANG 4
Glade jul

Glade jul, dejlige jul,
engle dale ned i skjul!
Hid de flyve med Paradis-grønt,
hvor de se, hvad for Gud er kønt,
lønlig iblandt os de gå.

Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er englene, hyrderne så,
dengang Herren i krybben lå, 
evig er englenes sang. 

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunge om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,
salig er englenes sang.

Salig fred, himmelsk fred
toner julenat herned!
Engle bringe til store og små
bud om ham, som i krybben lå,
fryd dig, hver sjæl, han har frelst!

Melodi: Franz Gruber
Tekst: Joseph Mohr/B.S. Ingemann
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10
FÆLLESSANG 5

Højt fra træets  
grønne top

Højt fra træets grønne top
stråler juleglansen,
spillemand, spil lystigt op,
nu begynder dansen.
Læg nu smukt din hånd i min,
ikke rør’ ved den rosin!
Først skal træet vises,
siden skal det spises.

Se, børnlil, nu går det godt,
I forstår at trave,
lad den lille Sine blot
få sin julegave.
Løs kun selv det røde bånd!
Hvor du ryster på din hånd!
Når du strammer garnet,
kvæler du jo barnet.

Peter har den gren så kær,
hvorpå trommen hænger,
hver gang han den kommer nær,
vil han ikke længer.
Hvad du ønsker, skal du få,
når jeg blot kan stole på,
at du ej vil tromme,
før min sang er omme.

Anna hun har ingen ro,
før hun får sin pakke:
fire alen merino
til en vinterfrakke.
Barn, du bli’r mig alt for dyr,
men da du så propert syr,
sparer vi det atter
ikke sandt, min datter?

Denne fane, ny og god,
giver jeg til Henrik,
du er stærk, og du har mod,
du skal være fænrik.
Hvor han svinger fanen kækt!
Børn, I skylder ham respekt!
Vid, det er en ære
dannebrog at bære.

Træets allerbedste zir
skal min William have,
på det blanke guldpapir
må du gerne gnave.
Vær forsigtig og giv agt,
indenfor er noget lagt,
som du ej må kramme,
det er til din amme.

Melodi: Emil Horneman
Tekst: Peter Faber



11
FÆLLESSANG 6FÆLLESSANG 5 fortsat

Nu er det  
jul igen

O, hvor den er blød og rar,
sikken dejlig hue,
den skal sikre bedstefa’r
imod frost og snue.
Lotte hun kan være stolt,
tænk jer, hun har garnet holdt;
det kan Hanne ikke,
hun kan bare strikke!

Børn, nu er jeg blevet træt,
og I får ej mere,
moder er i køkkenet,
nu skal hun traktere.
Derfor får hun denne pung,
løft engang, hvor den er tung!
Julen varer længe,
koster mange penge.

Nu’ det jul igen,
og nu’ det jul igen,
og julen varer li’ til påske.
Nej det’ ikke sandt,
nej det’ ikke sandt,
for ind imellem kommer fasten

Svensk-dansk folkemelodi
Tekst: Ukendt



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

Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2 — Kim Bohr
Kunstnerisk leder for DR KoncertKoret — Michael Emery
Kunstnerisk leder for DR Korskolen – Anne Karine Prip
Formand for Kor72 – Lisbeth Gråkjær
Programansvarlig – Ole Hjortdal
TV-producent – Bettina Skriver
TV-redaktør – Betina Leth
TV-producer – Britt Bruun
TV-produktionsleder – Susan Larsen
TV-indspilningsleder – Sidsel Klostergaard 
Musikproducent — Nicolai Abrahamsen
Produktionsledere (kor) — Trine Heide Petersen, Anders Stigsgaard-Larsen
Lydproducer — Lars C. Bruun
FOH — Robert Röhr
Lysdesign – Johnny Thinggaard Sørensen
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Agnete Schlichtkrull, Kim Matthäi Leland,
Per Morten Abrahamsen, Petra Kleis, Dennis Morton
Tryk — Bording Danmark A/S drkoncerthuset.dk


