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Bas  

Erik Rydvall 
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David Bendix Nielsen 
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Det kimer nu til julefest 
C. Balle/N.F.S. Grundtvig

arr. Nikolaj Busk

Hark! The Herald Angels Sing 
Felix Mendelssohn/Charles Wesley 

arr. Nikolaj Busk

De 4 årstider: Vinteren, 1. sats 
Antonio Vivaldi

Happy X-mas (War is over)
John Lennon, Yoko Ono, arr. Nikolaj Busk

(DR BørneKoret, DR PigeKoret)

Kanetur i sneen (Sleigh Ride)
Leroy Anderson/Helle Stage Søtrup 

arr. Rune Tonsgaard Sørensen
(DR BørneKoret)

Lad det klinge sødt i sky 
Før-reformatorisk julevise/Joseph Klug 

arr. Niels Nørgaard/Rune Thorsteinsson
(DR JuniorKoret)

Nu’ det julemedley 
Trad., James L. Pierpont, Franz Gruber, 

Johann Sebastian Bach

FÆLLESSANG
Sikken voldsom trængsel 

og alarm
Adolf Müller/Peter Faber

arr. Martin Nygård Jørgensen

Mit hjerte altid vanker 
Svensk folketone/H.A. Brorson

arr. Phillip Faber

Vinteren, 2. sats 
Antonio Vivaldi

Højt fra træets grønne top
Nikolaj Busk/Peter Faber

Ubi caritas
Paul Mealor, arr. Phillip Faber

En rose så jeg skyde/The Rose
Michael Praetorius/Th. Laub, Amanda McBroom

arr. Craig Hella Johnson, Susanne Wendt 
(DR JuniorKoret)

Blomstre som en rosengård 
J.P.E. Hartmann/N.F.S. Grundtvig 

arr. Phillip Faber

Vinteren, 3. sats/ Der er ingen-
ting i verden så stille som sne 

Antonio Vivaldi – Povl Hamburger/
Helge Rode 

arr. Nikolaj Busk, Phillip Faber

Come Out and Play 
Finneas O Connel/Billie Eilish

arr. Niels Nørgaard

Juletræet med sin pynt 
Egil Harder/Mogens Lorentzen

arr. Phillip Faber

På loftet sidder nissen 
Otto Teich/Margrethe Munthe

arr. Nikolaj Busk
(DR SpireKoret)

Jesus’ Blood Never Failed Me Yet 
Gavin Bryars, arr. Martin Nygård Jørgensen

(DR BørneKoret, DR PigeKoret)

Dejlig er jorden
Schlesisk melodi/B.S. Ingemann

arr. Michael Bojesen

Program

ca. 1 1/2 time uden pause
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Kære
publikum

Velkommen til DR PigeKorets Jul 2019. 
I skal opleve en koncert i dag, som 
kredser om det fællesskab, vi oplever 
i juletiden, og om den ensomhed, der 
også kan være knyttet til den store 
højtid og al dens smukke musik. Den 
gamle tradition med at dække op til en 
ekstra juleaften forsøger vi at bringe 
op i en musikalsk fortælling om at stå 
udenfor fællesskabet, måske også 
selvom man er velkommen i det.

Udover DR PigeKoret vil DR Junior-
Koret, DR BørneKoret og DR Spire-
Koret synge for jer, og i år har vi allieret 
os med et stærkt hold af musikere, 
som har rødder i den klassiske musik 
og i den nordiske folkemusik, som vi 
har forsøgt at bringe ind i koncerten, 
der trods alle indtryk udefra har 
den danske julesang og -salme som 
omdrejningspunkt.

Det har været et fantastisk år i 
DR PigeKoret. Vi har blandt meget 
andet sunget musik af David 
Lang og Caroline Shaw, mødt en 
overvældende stor seerskare ved 
udsendelsen af koncertrækken Din 
danske sang på DR K, har været 
med Kronprinsparret til et stort 
dansk erhvervsfremstød i Paris og 
været på turné i Californien, hvor 

vi sang koncert med Den Danske 
Strygekvartet og indspillede med 
kunstneren RHYE i legendariske 
rammer i Hollywood.

Tak til alle, som støtter og bakker op 
om DR PigeKoret og Korskolen, sær-
ligt til Augustinus Fonden, hvis bevil-
ling gør det muligt for os at have alle 
de børn i DR Korskolen, som I oplever 
på scenen i dag.

Tak til sangerne, som udgør kernen i 
alt, hvad vi foretager os, og til deres 
tålmodige forældre, der støtter deres 
børn i at synge hos os. 

Tak til H.K.H. Kronprinsessen for 
protektion og et meningsfuldt sam-
arbejde, som vi ser frem til at fort-
sætte i 2020.

Og når alt det er sagt – rigtig glædelig 
jul til jer alle!

God fornøjelse.

Phillip Faber
Chefdirigent for

DR PigeKoret
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Siden grundlæggelsen i 1928  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 begiven-
heder. De har bl.a. repræsenteret 
Danmark ved OL i Rio de Janeiro, i
Strasbourg under det danske formand-
skab for Europarådets Ministerkomité 
og i dette efterår lagde de stemmer til 
et stort dansk erhvervsfremstød i Paris 
med Kronprinsparret. For en måned 
siden tryllebandt DR PigeKoret og 
Den Danske Strygekvartet et begejstret 
californisk publikum i Granada Theatre i 
Santa Barbara som del af koncertserien 
Arts & Lectures.

DR PigeKoret

H.K.H. Kronprinsessen er 
protektor for DR PigeKoret
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DR SpireKoret, DR BørneKoret
& DR JuniorKoret

220 børn og unge i alderen 6-15 år går 
i DR Korskolen, som siden 2001 har 
dannet en musikalsk fødekæde af kor 
lige fra tidlig skolealder og op til de 
unge sangere, som kan søge optagelse 
i DR PigeKoret.

DR Korskolen er er inddelt efter alder 
i DR SpireKoret, DR BørneKoret og 
DR JuniorKoret. Tilsammen udgør de 
tre kor et unikt uddannelsesforløb, 
som giver de unge sangere et bredt 
musikalsk fundament, samtidig med at 
erfaringen fra de yngre kor ruster san-
gerne til DR PigeKorets aktivitetsniveau 
og høje kunstneriske standard.

De tre kor i DR Korskolen optræder i 
både radio og TV, ved koncerter og på 
CD-indspilninger – ofte sammen med 
DR’s ’voksne’ ensembler. Hver sæson 
kan korene opleves ved koncerter rundt 
i landet samt i TV-produktioner som 
DR’s Store Juleshow, Året der gik og 
Danmark synger julen ind.

Sangerne til DR Korskolen bliver hvert 
år udtaget ved optagelsesprøver,
hvor der både optages børn udefra og 
fra egne rækker. Ud over den ugentlige 
korprøve omfatter DR Korskolen også 
undervisning i hørelære og solosang, 
og i DR JuniorKoret skal sangerne des-
uden spille et instrument ved siden af 
korsangen.

I foråret 2019 udgav DR Korskolen 
cd’en Børnenes Sangskat.
 DR SpireKoret  

(piger og drenge 6-8 år) 
 

DR BørneKoret  
(piger og drenge 9-11 år) 

 
DR JuniorKoret  
(piger 12-15 år)

Følg med i DR Korskolens aktiviteter på
• drkorskolen.dk

• facebook.com/drkorskolen
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Dirigenter
  

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 gæstedirigent for bl.a. 
DR VokalEnsemblet og DR Symfoni-
Orkestret, og han er en ivrig formidler 
af klassisk musik i mange sammenhæn-
ge. I 2017 modtog han DR’s Sprogpris, 
bl.a. for sin indsats som TV-vært i 
musikprogrammer som Den klassiske 
Musikquiz, Vidunderbørn og DR’s live-
transmitterede fællessangs-maraton 
Live fra Højskolesangbogen.

Susanne Wendt (f. 1971) er uddannet 
 Almen Musiklærer (AM) ved Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium i 1996 
med tilvalgseksamen i børnekors ledelse.  
Derudover har hun videreuddannet 
sig dels inden for korfaget med studier 
hos Michael Bojesen, Alice Granum 
og Peter Hanke, dels som sanger hos 
bl.a. Margrethe Enevold. Susanne er 
til daglig leder af DR Korskolen og har, 

siden hun startede i DR i 2005, bidraget 
markant til den styrke, kvalitet og 
position som DR Korskolen har i dag. 
Hun er dirigent for DR JuniorKoret og 
DR BørneKoret og bliver ofte brugt som 
inspirator, underviser og dirigent ved 
kurser, workshops og stævner i hele 
landet. I 2010 modtog hun Emil Holms 
Legat af DR SymfoniOrkestret for sin 
store indsats og sit kompetente arbejde 
med DR Korskolen.

Clara Smedegaard (f. 1978) er 
uddannet fra Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium i 2006 hos blandt 
andre Alice Granum og Michael 
Bojesen og har pædagogisk speciale 
i sang og korledelse. Hun er ansat på 
Sankt Annæ Gymnasium, hvor hun 
underviser i fagene stemmedannelse, 
hørelære og kor. I 2004 startede hun 
Sankt Annæ Spirekor, som hun siden 
har dirigeret. Foruden arbejdet med 
børne- og ungdomskor, dirigerer Clara 
voksenkor og underviser på kurser 
og stævner for kor og korledere. 
Clara er dirigent for DR SpireKoret og 
assisterende dirigent i DR BørneKoret i 
samarbejde med Susanne Wendt.
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Den Danske 
Strygekvartet

Den Danske Strygekvartet (dannet i
2002) betragtes i dag som et af verdens
førende klassiske kammerensembler.
Nøgleordene er teknisk perfektion, en
smittende spilleglæde og en innovativ
tilgang til programlægning og musik-
præsentation. Kvartetten har vundet
adskillige konkurrencer og har 2 gange
været ’artist in residence’ i DR (2006 og
2018), foruden i Lincoln Center i New
York (2013-16). Cd-indspilningerne
tæller alle Carl Nielsens kvartetter,
projektet Prism (5 indspilninger med
Beethoven-kvartetter i ny kontekst) og
de 2 folkemusikudgivelser Wood Works
og Last Leaf, der begge blev sensatio-
nelt godt modtaget og har vundet ad-
skillige priser. Den Danske Strygekvar-
tet giver årligt ca. 100 koncerter og er 
desuden festivalarrangører med egen 
DSQ-festival, foruden koncertserien
Series of four. Den Danske Strygekvartet 
har i flere år samarbejdet med
DR PigeKoret, senest ved en koncert i
Santa Barbara i Californien.

Det amerikanske musikmagasin  
Musical America har for nylig udnævnt  
’The Danes’ til Ensemble of the Year 
2020 – en fornem hæder, som i starten 
af december endnu en gang sendte 
kvartetten over Atlanten for at modtage 
prisen i New York.

Den Danske Strygekvartet 
Rune Tonsgaard Sørensen (f. 1983)

violin 
 

Frederik Øland (f. 1984) 
violin 

 
Asbjørn Nørgaard (f. 1984) 

bratsch 
 

Fredrik Sjölin (f. 1982) 
cello
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Nikolaj Busk, Erik Rydvall
& Christian Jørgensen

Pianisten Nikolaj Busk (f. 1982) er ud- 
dannet fra Rytmisk Musikkonservatorium  
i 2005. Han er medlem af den prisbeløn-
nede folkemusiktrio Dreamers’ Circus, 
med hvem han har udviklet et tonesprog 
i den nordiske folkemusiktradition, der  
har fornyet genren og sat den på verdens - 
kortet.I 2012-2013 studerede Nikolaj 
Buskkomposition på Kungliga Musik-
högskolan i Stockholm, og komposition 
er i dag blevet en stor del af hans virke. 
Han har skrevet musik til adskillige  teater- 
forestillinger og for et stort antal 
ensemb ler som f.eks. Den Danske Stryge - 
kvartet, Copenhagen Phil m.fl. I samar-
bejde med Julia Maria (tidligere sanger i 
DR PigeKoret) har Nikolaj Busk for nylig 
vundet Alsang2020’s konkur rence om 
en ny frihedsfællessang,  Frihedens lys-
døgn.

Nøgleharpevirtuosen Erik Rydvall  
(f. 1983) er i løbet af de seneste blevet en 
regulær stjerne i det svenske folkemusik-
miljø. Med stor nysgerrighed udforsker 
han nøgleharpens muligheder, og han 

har efterhånden spillet med alt fra 
symfoniorkestre til et spansk flamenco- 
kompagni og bigband. For nylig er han 
også begyndt at spille J.S. Bachs solo-
partitaer for violin på nøgleharpe. Årets 
julekoncerter er det fjerde musik alske 
møde mellem DR PigeKoret og den 
svenske nøgleharpespillemand.

Bassisten Christian Jørgensen (f. 1980) 
er en alsidig musiker, der gennem de 
sidste 15 år har optrådt i et hav af for-
skellige musikalske sammenhænge over 
hele landet. Han er uddannet på Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium  
i København med videre studier i 
 Stockholm og San Diego. Christian har 
spillet med de fleste symfoniorkestre i 
Danmark og er til daglig ansat i Aarhus 
Symfoniorkester. Af sideprojekter i 
denne sæson kan nævnes bl.a. Tristan 
& Isolde på Det Kgl. Teater, Prinsen af 
Egypten med Fredericia Teater og et 
månedlangt ’residency’ på Det Danske 
Institut i Rom.
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David Bendix Nielsen 
& Rolf Hansen

Organisten David Bendix Nielsen  
(f. 1993) er uddannet fra Det Kgl.  Danske 
Musikkonservatorium, og debuterede 
fra solistklassen i oktober i år. David har 
trods sin unge alder været ansat ved 
flere af Danmarks vigtigste kirker som 
Holmens Kirke og Roskilde Domkirke 
og er samtidig en aktiv  koncertorganist. 
Næste år er David bl.a. at finde på 
programmet hos  Westminster Abbey i 
London og  Organix Concerts i Toronto. 
David  modtog sidste år den prestige-
fyldte Léonie Sonnings Talentpris.

Skuespilleren Rolf Hansen (f. 1975) 
er uddannet fra Skuespillerskolen ved 
Aarhus Teater i 2005 og har siden haft 
roller ved bl.a. Aalborg Teater, Vendsyssel 
Teater og Randers Egnsteater. Han har 
bl.a. medvirket i Husker du?, Krig – i 
børnehøjde og Demokrati (Teatergrad) 
og Jorn vs. Bohr (Det Flydende Teater).  
I 2008 modtog han Reumerts Talentpris, 
og for sin rolle i Gorilla (Team Teatret) 
var han i 2013 Reumert-nomineret i 
 kategorien Bedste Mandlige Birolle.  
Rolf Hansen har desuden medvirket i 
film og tv-serier, bl.a. julekalenderen 
Tidsrejsen (2014) på DR1.
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Iscenesættelse,
scenografi & lys

Iscenesætteren Pelle Nordhøj Kann  
(f. 1980) er uddannet på Skuespillerskolen 
ved Aarhus Teater i 2005. Han er kunst-
nerisk leder for Det Flydende Teater 
og Teatergrad og har instrueret alle  
DR PigeKorets jule- og sommerkoncerter 
siden 2013. Har også gennem flere år 
lavet performanceworkshops med flere 
af DR’s kor. Pelle underviser på Det Jyske 
Musikkonservatorium i performance og 
ensembleledelse og har som skuespiller 
spillet med i forestillinger på bl.a. Betty 
Nansen Teatret, Teater V, Hotel Pro 
Forma og Aarhus Teater samt i film- og 
TV-produktioner som Nils Malmros’ 
Kærestesorger og DR’s Krøniken.

Scenografen Nikolaj Heiselberg Trap  
(f. 1974) er uddannet fra Statens Teater  - 
skole i 2002. Han var ansat som hus-
scenograf på Aalborg Teater i årene 
2002–2004. Siden da har han arbejdet 
på store og små teatre over hele landet, 
herunder Det Kgl. Teater, Mungo Park, 

CaféTeatret, Folketeatret, Teater Grob, 
Gladsaxe Ny Teater, Teater Momentum, 
Det Flydende Teater og Aarhus Teater. 
Nikolaj Heiselberg Trap har tidligere la-
vet scenografi til flere af DR PigeKorets 
og DRVokalEnsemblets koncerter.

Lysdesigneren Mikael Sylvest (f. 1975) 
har de sidste 20 år stået for lys til over 
100 skuespil, operaer, dansefore-
stillinger, koncerter og shows i både 
Danmark og udlandet. Han har senest 
bl.a. designet lyset til Christian Lollikes 
68 på Det Kgl. Teaters Skuespilhuset, 
Den gode vilje og Jesus Christ Superstar 
på Aarhus Teater og operaen Aida på 
Nationaltheater Mannheim, Tyskland. 
Mikael har stået for lysdesignet til DR 
PigeKorets jule- og sommerkoncerter 
siden 2011. Af fremtidige projekter 
kan nævnes Den evige ild på Bellevue 
Teatret og Carrying a Dream på Dansk 
Danseteater.
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Sikken voldsom trængsel og alarm
Tekst: Peter Faber

Melodi: Adolf Müller (fra tryllespillet Der böse Geist Lumpacivagabundus,1833)

Sikken voldsom trængsel og alarm,
det er koldt, og man må gå sig varm;

lygten tændes klokken fire alt,
det skal være aften med gevalt.

Midt på gaden sælges træ’r og frugt,
se butikken, hvor den stråler smukt;

varer kan man få i tusindvis,
tænk Dem bare, under indkøbspris.

//: Pris, pris, pris, pris, pris, pris,
tænk Dem bare: under indkøbspris ://

Pyntet smukt af en usynlig hånd
står nu træet der med lys og bånd;

døren åbnes, og man strømmer ind,
kredsen sluttes med begejstret sind.

Børnene de hoppe rask afsted,
bedstefader han er også med,

lad os tage del i deres sang,
brødre, vi var også børn engang.

//: Gang, gang, gang, gang, gang, gang,
brødre, vi var også børn engang ://

Fællessang



Juleaften, o hvor er du sød,
så skal alle folk ha’ risengrød;

æbleskiven bliver flittigt vendt,
gåsestegen er til bag’ren sendt.

Bonden sidder tidligt ved sit fad,
sikken Guds velsignelse af mad,

lænkehunden selv får dobbelt sul,
den skal også vide, det er jul.

//:Jul, jul, jul, jul, jul, jul,
den skal også vide, det er jul ://

Du, som sendte os den skønne fest,
hvad der båder os, det ved du bedst,
dog jeg har det håb, at – før jeg dør –

du ej nægter mig en vis favør;
drej kun universet helt omkring,
vend kun op og ned på alle ting,

jorden med – thi den er falsk og hul –
rør blot ikke ved min gamle jul!

//: Jul, jul, jul, jul, jul, jul,
rør blot ikke ved min gamle jul ://
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2 — Kim Bohr
Kunstnerisk leder for DR PigeKoret & producent — Anne Karine Prip
Produktionsledelse — Jonas Norup, Trine Heide Petersen, Rasmus Schmidt
Produktionsassistenter —  Louise Engedal Kronborg, Simone Maja Pedersen
Sanglærere —  Cille Buch & Henriette Nederby
Lydproducer — Preben Iwan
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Iscenesættelse —  Pelle Nordhøj Kann
Scenografi — Nikolaj Heiselberg Trap
Lysdesign — Mikael Sylvest
Lyssignalør — Jon Meinild
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Daniel Stjerne, 
Pedro José Borges, Jo Tobias Hansen, Elias Gammelgård,
Kim Matthäi Leland, Mikkel Supras, Ellen Jensen
Tryk — Bording Danmark A/S

DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre 

A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL

DEN A.P. MØLLERSKE STØTTEFOND

AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND

AUGUSTINUS FONDEN

CARL NIELSEN OG ANNE MARIE CARL-NIELSENS LEGAT

KNUD HØJGAARDS FOND

WILHELM HANSEN FONDEN

BECKETT-FONDEN

KONSUL GEORGE JORCK OG HUSTRU EMMA JORCK’S FOND

WILLIAM DEMANT FONDEN

NORDEA-FONDEN

STATENS KUNSTFOND

En særlig tak for støtte til DR PigeKorets udlandsturnéer i 2019 til:

VENNEFORENINGEN FOR DR’S KOR & ORKESTRE

CARL NIELSEN OG ANNE MARIE CARL-NIELSENS LEGAT

AUGUSTINUS FONDEN

drkoncerthuset.dk


