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Lyset springer pluds’lig ud
Katrine Muff Enevoldsen/Suzanne Brøgger

arr. Phillip Faber 

Den mørke nat forgangen er 
August Winding/H.C. Sthen 

arr. Phillip Faber

Den signede dag 
Phillip Faber/N.F.S. Grundtvig 

Kung Liljekonvalje 
David Wikander/Gustaf Fröding 

arr. Gabriel Wilczowski 

Som forårssolen morgenrød 
Emil Hartmann (violinsolo)

Hånden på hjertet (uropførelse)
Line Tjørnhøj

Højens Top 
Teitur Lassen (overs. August Bovin  Boberg), 

arr. Phillip Faber 

Riverside 
Agnes Obel, arr. Niels Nørgaard

Længst væk fra mig (uropførelse)
Louise Alenius 

Det haver så nyligen regnet
Folkemelodi (obosolo) 

Alt vågner på en forårsdag 
Phillip Faber/Anne Lise Marstrand Jørgensen 

· 
FÆLLESSANG (se side 13)

En lærke letted 
Mathias Christensen/Mads Nielsen

· 
Sarabande 
Caroline Shaw

Se, nu stiger solen 
Oluf Ring/Jakob Knudsen

arr. Phillip Faber 

Den blå anemone 
Egil Harder/Kaj Munk

arr. Phillip Faber
· 

I koncerten indgår oplæsning af

Mit hjerte længes efter søstre
Du siger til mig at jeg skal  

dæmpe mig
(Rupi Kaur: Mælk og honning, 2018)

Selvportræt 1
(Tove Ditlevsen: De Voksne, 1969)

Program

drPigekoret.dk
facebook.com/drPigekoret

  ca. 1 time uden pause
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Kære publikum

Velkommen til DR Pigekorets forår 
2020. I år har vi valgt at fokusere på 
identitet og kontrasten imellem lys 
og mørke. Vi har ønsket at skabe en 
fortælling om det unge liv, der står 
overfor at skulle springe ud, og om at 
stå på tærsklen til noget nyt i en vigtig 
overgang i livet.

Vi uropfører to nye værker af Line 
Tjørnhøj og Louise Alenius, der begge 
kredser om nutidens emner og nogle 
af de dilemmaer, unge piger kan stå 
overfor i dag. Værkerne er på hver sin 

måde både kraftfulde og moderne 
i sin tone, sit sprog og tema. Med 
forårssange og morgensalmer, der 
omgiver værkerne, rammesættes de i 
fortællingen om livets gang – om lyset, 
drømmene, håbet og den store verden 
forude i vente. 

God fornøjelse!

Phillip Faber
Chefdirigent for

DR Pigekoret
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DR Pigekoret

Siden grundlæggelsen i 1938 har 
DR Pigekorets klang været et velkendt 
lydbillede i danskernes liv – fra faste 
tv- og radioindslag i hverdagen til fest-
lige begivenheder som nytårsaften, hvor  
hundredtusindvis af danskere synger 
det nye år ind sammen med koret.

Den røde tråd i DR Pigekorets virke er 
den danske sang i alle dens afskyg ninger,  
og pigerne bevæger sig frit mellem 
salmer, højskolesange, moderne kom-
positioner, popsange og fællessang. 
 
Det kræver disciplin og musikalsk talent 
at være sanger i DR Pigekoret, men 
allervigtigst er koret et fællesskab af 
unge piger, der står sammen om opgaven 
at styrke den klassiske lige stemmige 
korsang og den danske sangskat. 
 
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 har gennem de 
senere år bl.a. repræsenteret Danmark 
ved OL i Rio de Janeiro og i Strasbourg 
under det danske formandskab for 
Europarådets Ministerkomité. I efteråret 
2019 lagde pigerne stemmer til et stort 
dansk erhvervsfremstød i Paris med 
Kronprinsparret, og senere gik turen til 
Californien, hvor DR Pigekoret og Den 
Danske Strygekvartet tryllebandt et 
begejstret publikum i Granada Theatre i 
Santa Barbara. 
 
DR Pigekoret har lagt stemmer til 
filmmusikken til tv-serierne Vilde, 
vidunderlige Danmark og Grænseland, 
som har premiere senere på foråret på 
DR 1, og til sommer rejser koret til OL 
i Japan for at repræsentere Danmark 
ved forskellige officielle lejligheder.

H.K.H. Kronprinsessen er protektor for  

DR Pigekoret
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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  
gæstedirigent for bl.a. DR Vokal-

ensemblet 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 2), Vidunderbørn (DR 1)  
og DR’s livetransmitterede fællessangs - 
maraton Live fra Højskolesangbogen.
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Carl Julius Lefebvre Hansen 
& Vera Panitch  

Oboisten Carl Julius Lefebvre Hansen  
(f. 1994) begyndte som 9-årig at spille 
obo i Tivoli-Garden og vandt i 2011 guld-
medalje i Berlingskes Musik konkurrence. 
Han blev student fra Aurehøj Gymna-
sium i 2014 og samme år optaget på 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 
hos professor Max Artved og solo-oboist 
Joakim Dam Thomsen.

Siden 2016 har han været bosiddende 
i Paris, hvor han studerer hos Jacques 
Tys. I 2019 konkurrerede Carl Julius 
sig ind i to af verdens førende orkestre 
for unge musikere: Verbier Festival 
Orchestra i Schweiz, hvortil han er 
 inviteret tilbage i 2020, og Gustav 
Mahler Jugendorchester, som han tager 
på Europa-turné med i maj og august i 
år. Han har også gæstespillet i Staats-
kapelle Dresden, ligesom han har været 
engageret af Det kgl. Kapel, Danmarks 
Underholdningsorkester, Den Kgl. Liv-
gardes Musikkorps og Esbjerg Ensemble. 
Han er desuden nyt medlem af Carl 
Nielsen-Kvintetten.

Veronia Panitch (f. 1983) – også kendt 
som Vera – kommer fra en russisk-
ukrainsk familie og begyndte bl.a. 
derfor at spille violin efter ’den russiske 
skole’ hos Arkadi Zelianodjevo. I 2009, 
som bare 15-årig, blev hun optaget på 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, 
hvor hun fortsatte sine studier hos  
Alexandre Zapolski, og i 2017 debut-
erede hun fra DKDM’s solistklasse. 

I dag er Vera primært bosat i Island, 
hvor hun er 2. koncertmester i Islands 
Symfoniorkester og fast medlem af 
Reykjavík Kammerorkester. I Island 
spiller hun desuden med sin kvartet, 
Kordo String Quartet, og optræder 
ofte i forskellige ensembler, bl.a. duoen 
Panitch/Palomares. Hun turnerer jævnligt 
i udlandet – senest i Spanien, Rusland, 
Italien og Frankrig – og kan også af og 
til høres i hjemlandet Danmark. Vera 
har modtaget en lang række legater, 
bl.a. Léonie Sonnings Talentpris i 2018 
og Van Hauens legat i 2015.
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Line Tjørnhøj 
& Louise Alenius  

Komponisten Line Tjørnhøj (f. 1960) 
udnytter stemmens beroligende kvalitet 
og skønhed til at skabe et rum for de 
utrolige og smertefulde historier, hun 
fortæller i sin musik. Hun beskæftiger 
sig typisk med tidløse problemer og 
følelser via historier fra vores egen tid 
og er velkendt for at beskæftige sig 
med grusomme emner, hvor mænd og 
kvinder udfordres til det yderste som 
en konsekvens af magtmisbrug.

Line Tjørnhøj beskriver stemmen som 
grundlæggende for det menneskelige 
lydunivers med dens øjeblikkelige 
adgang til vores ører og følelser. De 
fleste af hendes kompositioner er med 
stemmen i centrum og værklisten 
rummer adskillige kammeroperaer.

Hun uddannet på Det Jyske Musik-
konservatorium hos Simon Steen- 
Andersen, Niels Rønsholdt og Lasse 
Laursen og har bl.a. modtaget Carl 
Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens 
Legat i 2017.

Komponisten Louise Alenius (f. 1978)
har skrevet musik til ballet, film, visuel
kunst, udstillinger, mode-shows og
lydbøger og hun optræder ofte selv
som performer. Hun er autodidakt, 
men i høj grad rundet af det parisiske 
musikproduktionsmiljø, hvor hun 
opholdt sig fra 1997 til 2006.

Hun behandler ofte svære emner i
sin kunst, som f.eks. kammeroperaen
Silent Zone (2017), hvor hun med
udgangspunkt i research og interviews
med incestofre skabte en opera om
fortielse og ensomhed. Hun har også 
skrevet og opført musik for døende 
på et hospice, og skabt PORØSET til 
Det Kgl. Teater – en række miniaturer, 
der opføres for et enkelt menneske 
ad gangen. Lige nu er Louise Alenius 
aktuel på Ofelia Plads i København 
med lydsiden til skulpturen The Wave.

I 2019 modtog hun Carl Nielsen og 
Anne Marie Carl-Nielsens Legat.
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Iscenesættelse 
& lysdesign

Iscenesætteren Pelle Nordhøj Kann
(f. 1980) er uddannet på Skuespiller-
skolen ved Aarhus Teater i 2005. Han 
er kunstnerisk leder for Det Flydende 
Teater og Teatergrad og har instrueret 
alle DR Pigekorets jule- og sommerkon-
certer 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 fore-
stillinger 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.

Lysdesigneren Jonas Bøgh (f. 1981)  
er uddannet på Statens Scenekunst-
skole i 2007. Han har designet lys til 
en lang række forestillinger på Det 
Kgl. Teater og var i perioden 2011-15 
en fast del af Det Røde Rum – husets 
nu hedengangne eksperimenterende 
’teater i teatret’. Jonas har arbejdet 
på en lang række andre scener, bl.a. 
Aarhus Teater, Teater Republique og 
Göteborgs Stadsteater og har også 
lavet lys til Dagen før og Gasolin på 
Aveny-T.

Det er første gang Jonas Bøgh sam-
arbejder med DR Pigekoret, men i 
musikkens verden har han bl.a. lavet 
lys til Den Danske Strygekvartets 
koncertserie Series of Four, til koncerter 
med Dreamers’ Circus og for rock-
orkestret Kashmir.
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Vi er alle sammen med os. 
Din hånd er min trøst, mit ”helle!”  
Hånden på hjertet. 
Jeg hilser jer med hånd, med hjertet.

Menneske! Visuelt smukt! Smukke! Et kunstværk!  
Men skønhed er også personlig. 
Kroppen er et skønhedsobjekt! 
De ved det er mod min vilje. 
Er fravær af mit samtykke erotisk. 
Jeg er ødelagt. Mit kontroltab!  
Jeg er ydmyget. 
Jeg er nøgen mod min vilje

Min ære. Jeg er uskyldsren.  
Jeg er dydig, jomfru 
Kyskhed er en myte fanden har skabt. 
Samtykke sikrer ret over min egen krop. 

Vi socialiserer. Vi drikker os til glemsel!

Vi er sammen – alle sammen – døddrukne! 
Vi drukner os til forglemmelse! Selvforglemmelse.  
Jeg ønsker IKKE at tage del i kæreste kulturen! 
Jeg ønsker IKKE at tage del i druk kulturen! 
Hånden på hjertet.

I er alle sammen drukne. 

Vi er fanget! Fanget i sociale spil og løgne! 
Der findes ingen gråzone når det kommer til overlevelse.

Hånden på hjertet
Tekst: Line Tjørnhøj
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Længst væk fra mig,
flettet ind i kramper 
og stemmer, der borer sig ind i kød
langt ind i kød
dér hviler din hånd
et rodløst sekund
i et stramt greb om ensomhed. 

Længst væk fra mig
inderst inde 
pumpes hjertet
op til det flækker
og blodet siver ud af min krop
ned i blade og jord
inderst inde 
aller dybest nede
inderst inde findes 
et blodrødt bevis 
et klistret spor

Længst væk fra mig
i en sal med fremmede øjne 
gentager jeg dit navn
og retter min ryg for at fange dit blik 
der flakker som dit sind
dengang du sagde 
’elsk mig nu’ 
og flænsede mit liv

Tak for lån af ensomhed
tak for lån af skam
tak for turen længst væk fra mig
jeg ser dig klart derfra

Du flakker rundt alene
fanget i en syg spiral
er du dit eget offer
længst væk fra mig

Længst væk fra mig
Tekst: Louise Alenius
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Fællessang

En lærke letted
Tekst: Mads Nilsen
Melodi: Mathias Christensen

En lærke letted, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit.

Det var en morgen som tusind andre
og ingen morgen i tusind år,
da Danmark vågned med klare øjne
til glædestimer og frimandskår,
og landet lyste fra sund til klit, 
for det var forår og Danmark frit.

Vi mindes stille de tapre døde,
hvis navne lever i Danmarks navn,
og takken søger til dem, der segned’,
og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
til det blev forår og Danmark frit.

Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd,
dig flyver hjerternes tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit.
Velsign det, Herre, fra sund til klit. 
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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

drkoncerthuset.dk

Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2/P8 — Kim Bohr
Kunstnerisk leder for DR Pigekoret & producent — Anne Karine Prip
Produktionsleder — Trine Heide
Produktionsassistance – Louise Engedal Kronborg
Sanglærere – Cille Buch & Henriette Nederby
Lydproducer — Preben Iwan
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Forside — Papirfugle af Veronica Hodges
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Kim Matthäi Leland, Ulrik Jantzen,  
Daniel Stjerne, Mikkel Supras, Ellen Jensen, Nikolaj Lund
Tryk — Bording Danmark A/S


