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GENSYN MED DANMARK
DR Vokalensemblet hylder sommerens danske landskaber; 
lyse nætter, vilde blomster og kølig sommerregn har inspi-
reret digtere og komponister til de sommerlige ord og toner. 
Dirigent: Carsten Seyer-Hansen
Turné: Skt. Laurentii Kirke i Kerteminde,  Billund Kirke,  
Sorø Klosterkirke.

SYNG! MED DR VOKALENSEMBLET: 
DANSKE SANGE
Kom og syng med, når DR Vokalensemblet inviterer til 
fællessang ved fyraftenstid. Dirigent og vært Carsten 
Seyer-Hansen akkompagnerer fra flygelet og fortæller om 
de udvalgte og elskede danske årstidssange. 
Dirigent: Carsten Seyer-Hansen

MAHLER, ZEMLINSKY & WIEN
En musikalsk tidsrejse til Wien i år 1901. Kom med ind i 
den fascinerende fin-de-siècle verden, hvor kunsten og 
kærligheden blomstrer, ikke mindst for komponister som 
Alma og Gustav Mahler og Alexander von Zemlinsky. 
Dirigent: Marcus Creed 
Turné: Ribe Domkirke

JOSQUIN DES PREZ – 500 ÅR
Musikalsk verdensnavn, pavens favorit og forbillede i  
mange generationer: Renæssancemesteren Josquin des 
Prez var den første komponist i historien, som blev be- 
rømt for sine udsøgte korværker.  
Dirigent: Peter Phillips
Turné: Lund Domkirke, Roskilde Domkirke

MEDITATIONSKONCERT
Sæt dig godt til rette. Luk øjnene. Træk vejret dybt. Lad 
den larmende verden udenfor forsvinde og mærk det 
smukke kirkerum omslutte dig, mens du fordyber dig i 
meditativ kormusik med DR Vokalensemblet. 
Dirigent: Eamonn Dougan
Turné: Roskilde Domkirke

10. AUG '21 
KL. 19.30

DR KONCERTHUSET 
STUDIE 2

 

23. AUG '21 
KL. 19.30

DR KONCERTHUSET 
STUDIE 2

2. SEP '21 
KL. 19.30

TRINITATIS KIRKE

23. SEP '21 
KL. 19.30

TRINITATIS KIRKE

16. OKT '21 
KL. 21.00

VOR FRUE KIRKE, KBH

12. NOV '21 
KL. 19.30

TRINITATIS KIRKE

Følg os på facebook og Instagram     

DANMARKS NYESTE KLANGE
Stemmen er det mest udtryksfulde instrument der findes. 
Oplev hvordan kormusikken lyder lige her og lige nu, når 
DR Vokalensemblet uropfører nyskrevne værker af unge 
komponister og deres læremestre. 
Dirigent: Marcus Creed



17. , 18. &  
19. DEC '21

GARNISONS KIRKE

19. JAN '22 
KL. 19.30

TRINITATIS KIRKE

9. FEB '22 
KL. 19.30

GRUNDTVIGS KIRKE

Følg os på facebook og Instagram     

31. MAR '22 
KL. 19.30

TRINITATIS KIRKE

5. MAJ '22 
KL. 19.30

TRINITATIS KIRKE

JUL MED DR VOKALENSEMBLET  
& PHILLIP FABER
DR Vokalensemblets julekoncert er en tradition, som hvert 
år fylder kirkerummet med udsøgt kormusik og kendte 
julesalmer. I år er det Phillip Faber, som leder koret. 
Dirigent: Phillip Faber
Turné: Vor Frue Kirke i Svendborg, Ansgar Kirke i Øster Jølby på Mors

BACH & LEIPZIG
J.S. Bach skrev sine mest berømte korværker i perioden,  
hvor han var ansat i Skt. Thomas Kirken i Leipzig. Kom med 
DR Vokalensemblet tilbage i tiden og oplev Bachs udøde- 
lige musik blomstre frem i kirkerummet. 
Dirigent: Graham Ross
Turné: Sct. Peders Kirke i Næstved, Sct. Mariæ Kirke i Helsingør

PARIS & LIBERTÉ
Oplev fire franske komponisters gribende vision om frihed, 
som spirede frem i dyb hemmelighed under 2. verdenskrig. 
DR Vokalensemblet og chefdirigent Marcus Creed stiller 
skarpt på 1940ernes Paris med bl.a. Poulencs store kor-
værk Figure Humaine - en stærk hyldest til friheden. 
Dirigent: Marcus Creed

PÅSKEKONCERT
Som optakt til påsketiden dykker DR Vokalensemblet  
ned i den bevægende passionsfortælling, som har in- 
spireret komponister fra helt middelalderen op til vores  
egen tid. Oplev den sørgende Jomfru Maria, Langfredags-
mørket og påskens opstandelse gennem 500 års griben-
de kormusik. 

RIO & VILLA-LOBOS
Der er sydamerikansk varme i luften, når DR Vokalensem-
blet og den prisvindende guitarist Niklas Johansen stiller 
skarpt på 1940’ernes Rio de Janeiro. En sjælden aften  
med musik for kor og guitar af bl.a. Villa-Lobos, Piazzolla  
og komponister fra Argentina, Cuba, Brasilien og Paraguay. 
Dirigent: Martina Batič

LYSE SOMMERNÆTTER
DR Vokalensemblet og den svenske dirigent Sofi Jeannin  
rejser langt mod nord, hvor sommersolen aldrig går ned  
og nætterne er lyse. Oplev musikalsk nordlys, samiske san-
ge og nye klange af komponister, som formår at indfange 
solens stråler i æterisk kormusik med en nordisk tone. 
Dirigent: Sofi Jeannin

29. JUN '22 
KL. 19.30

TRINITATIS KIRKE

Køb billetter, se videoer og læs mere på drvokalensemblet.dk



Efter en sæson, hvor de fleste måtte holde sig inden for landets grænser eller 
endda inden for hjemmets fire vægge, er vi glade for, at DR Vokalensemblets 
nye sæson byder på en musikalsk rejse med befriende bredt vingefang – ikke 
bare til mange forskellige destinationer rundt omkring i verden, men også til 
vigtige historiske øjeblikke.

Vi besøger J.S. Bach ved hans skrivepult i 1700-tallets Leipzig, vi dvæler ved 
skønheden i Det Sixtinske Kapel sammen med renæssancemesteren Josquin, 
vi nyder solskinnet i 1930ernes Rio de Janeiro og vi deler franskmanden  
Poulencs begejstring i hans berusende hyldest til friheden efter 2. Verdenskrig.

Vi følger årstiderne gennem vores velkendte jule- og påskekoncerter og vender 
blikket indad i de populære Meditationskoncerter – og så glæder vi os til at 
synge for publikum i store og små byer over hele landet, når DR Vokalensemblet 
drager ud på sine koncertturnéer i løbet af sæsonen.

Kom og vær med på vores musikalske rejse – vi glæder os til at synge for jer!

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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