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De skønneste kor
– helte og skurke
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Koncerten optages og sendes i 

P2 Koncerten fredag 15. oktober 

kl. 19.20

DR Koncertkoret 
 

DR Juniorkoret
Indstudering: Susanne Wendt

DR Symfoniorkestret
Koncertmester: Soo-Jin Hong

Eamonn Dougan
Dirigent

Sofie Elkjær Jensen
Sopran

Celine Haastrup
Vært

Lørdag 9. oktober 2021 kl. 14.00 & 17.00
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Program

O Fortuna 
fra Carmina Burana 

Carl Orff (1895-1982) 

I dovregubbens hal 
fra Peer Gynt 

Edvard Grieg (1843-1907) 

Brudekoret 
fra operaen Lohengrin 

Richard Wagner (1813-83) 

Tre sange af Robert Schumann (1810-56):

I - Der König von Thule 
tekst: Johann Wolfgang von Goethe 

II - Die Kapelle 
tekst: Ludwig Uhland 

DR Juniorkoret 

III - Das Schifflein 
tekst: Ludwig Uhland 

Solist: Sofie Elkjær Jensen
Anna Nykvist, fløjte; Barkın Sönmezer, horn

Fangekoret (Va pensiero) 
fra operaen Nabucco 

Giuseppe Verdi (1813-1901) 
Publikum synger med (se tekst på s. 10-11) 

(Fortsætter på næste side)
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Ouverture til Elverhøj 
Friedrich Kuhlau (1786-1832) 

Laudate Dominum 
fra Vesperae solennes de confessore

 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91) 
Solist: Sofie Elkjær Jensen 

Let Their Celestial Concerts All Unite 
fra oratoriet Samson 

Georg Friedrich Händel (1685-1759) 

Noget om helte 
Robert Normann (1916-98), tekst: Halfdan Rasmussen 

Solist: Sofie Elkjær Jensen 
Publikum synger med (se tekst på s. 12) 

Steal away & Deep River 
fra oratoriet A Child of Our Time 

Michael Tippett (1905-98) 
Solister: Jihye Kim, sopran; Hanna-Maria Strand, alt; 

Adam Riis, tenor; Daniel Åberg, bas

Tundra 
Ola Gjeilo (f. 1978), tekst: Charles A. Silvestri

DR Juniorkoret, solist: Mille Due Kjær 

Polovetserdanse 
fra operaen Fyrst Igor 

Alexander Borodin (1833-87) 

      Koncerten varer ca. 1 time og 15 min.
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Kære publikum

Findes der et bedre sted at lede efter 
helte og skurke end i musikkens 
verden? Fra vi er små, synger vi om 
Tordenskjolds heltemod og Kong 
Christians store bedrifter. Eller vi gyser 
sammen i sange om onde jægere, 
farlige troldmænd og uhyrer.

I eftermiddag møder vi nogle af 
verdens kendteste helte og skurke 
– fra mytologien, fra hellige skrifter 
og fantasiens verden, men også fra 
historien og fra vores egen nutid. Her er 
både tyranner og despoter, men også 
modige, frygtløse mænd og kvinder 
som kæmper imod dem.

Carl Orffs hyldest til Fortuna – det evige 
skæbnehjul, som både kan hjælpe og 
udfordre guder og mennesker – sætter 
scenen, inden vi møder troldkongen i sit 
bjergslot, der udgyder bloddryppende 
forbandelser over den kristne Peer 
Gynt. Vi hilser også på Lohengrin, den 
ædle gralsridder, og vi hører fortæl-
lingerne om Samson og Nabucco 
(Nebukadnesar), de voldsomme 
og nådesløse herskere i Det Gamle 
Testamente. Fyrst Igor, derimod, støtter 
og opfordrer sine landsmænd til at stå 
sammen og genoprette samfunds-
ordenen efter et katastrofalt forsøg på 
at redde sit fædreland.

Vi skal heller ikke lede længe for at 
finde helte og skurke i vores egen nutid. 
Olsen-banden er uden tvivl verdens 
mest uheldige forbrydere – ”Jeg har en 
plan”, siger Egon, men den ender aldrig 

godt. Heldigvis er der stadig masser af 
beundringsværdige mænd og kvinder, 
som kan inspirere os i hverdagen – 
hvad enten det handler om at kæmpe 
mod den globale opvarmning (i Tundra) 
eller mod diktatur og folkemord 
(i Tippetts A Child of Our Time). 

Lad os i eftermiddag sammen vogte 
os for skurkene, men hylde og lære af 
heltene!

Michael Emery
Kunstnerisk leder for 
DR Vokalensemblet & DR Koncertkoret
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Eamonn Dougan er født i England
af irske forældre, uddannet i Oxford
og på Guildhall School of Music,
hvor han siden 2008 selv har været
gæsteprofessor i korsang. Hans
speciale er Bachs korværker, fransk
barokmusik og engelsk vokalmusik fra
fortid og nutid.

Han er både sanger og dirigent. Som
baryton er han medlem af det engelske
ensemble The Sixteen, et af verdens
bedste kammerkor. Han fungerer
også som dirigent for koret, og han
har bl.a. stået for en serie på fem
albums med polsk barokmusik. Han er
desuden medlem af den fremragende
engelske vokalgruppe I Fagiolini, der
specialiserer sig i renæssancemusik.

Man kan høre ham som solist i
Händels Messias på en indspilning
dirigeret af hans egen lærer, Edward
Higginbottom. Og så elsker han at
optræde med engelske sange, men
hans solokarriere har de seneste år
måttet vige for arbejdet som dirigent. 

Sofie Elkjær Jensens lyriske stemme 
og store scenenærvær har gjort 
hende til en af sin generations førende 
sopraner i Skandinavien. Siden hun 
debuterede som Papagena i Mozarts 
Tryllefløjten på Det Kgl. Teater i 2010, 
har hun bl.a. sunget titelrollen i 
Janáčeks Den fiffige lille ræv. I 2016 
blev hun fastansat i solistensemblet på 
Det Kgl. Teater, hvor hun både har 
sunget en lang række roller i de mere 
klassiske operaer og også har gjort sig 
bemærket i flere moderne værker. 
Blandt dem er Thomas Adès’ operaer 
Powder Her Face og The Extermination 
Angel og uropførelsen af Hans 
Abrahamsens Snedronningen, der 
senere blev kåret som Årets Begiven-
hed ved P2 Prisen 2020. I denne sæson 
rolledebuterer hun som Marguerite i 
Faust og Mimi i La Bohème.

Sofie Elkjær Jensen har flere gange 
været Reumertprisnomineret som Årets 
Sanger og har som en af de få musikere 
modtaget Niels Mathiasens Mindelegat. 
Hun blev i 2020 udnævnt til ridder af 
Dannebrogordenen.

Eamonn Dougan 
& Sofie Elkjær Jensen
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DR Koncertkoret er DR’s symfoniske 
kor, som har vundet stor international 
anerkendelse inden for stort set alle 
genrer og epoker af den klassiske 
musik. Under sit første navn, Stats-
radiofoniens Kor, debuterede koret i 
1932 og har siden været en fast musi-
kalsk partner til DR Symfoniorkestret 
både ved koncerter, på indspilninger og 
nogle af orkestrets udlandsturnéer.

I fuld opstilling består DR Koncertkoret 
af 74 professionelle sangere, der 
kommer på scenen, når publikum 
skal opleve den store, brede korklang. 
Koret har optrådt med en lang række 
danske og internationale orkestre og 
ensembler, og man kan desuden også 
hver sæson opleve sangerne alene i 
a cappella-kormusik. 

Både det klassiske repertoire og den 
nye musik er vigtig for DR Koncertkoret. 
Per Nørgårds Symfoni nr. 3 er skrevet 
specielt til koret, og de har opført og 
indspillet værker af moderne mestre 
som Henze, Stockhausen, Ligeti, Berio 
og Penderecki.

Siden 2016 har den belgiske dirigent 
Bart Van Reyn været syngemester for 
DR Koncertkoret.

Senere på sæsonen kan DR Koncert-
koret bl.a. opleves i så forskellige 
værker som Verdis Requiem med 
DR Symfoniorkestret, den danske 
førsteopførelse af TRIO af Simon Steen-
Andersen sammen med både 
DR Big Band og DR Symfoniorkestret 
og julens klassikere ved tv-showet 
Danmark synger julen ind.

DR Koncertkoret

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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DR Juniorkoret består af ca. 60 piger
i alderen 12-16 år. Koret fungerer som
aspirantkor til DR Pigekoret, så der
arbejdes målrettet med stemmerne
i DR Juniorkoret, samtidig med at
sangerne har tid og plads til at udvikle
sig. Alle piger i koret spiller et instru-
ment og modtager undervisning i 
hørelære og solosang. Samtidig 
arbejder koret jævnligt med skuespil-
lere og koreografer for at styrke piger-
nes 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
deres egne koncerter, f.eks. på den
årlige sommerturné, hvor koret bl.a. har
besøgt Bornholm, Samsø, Fyn og Ærø.
Senest har koret medvirket i den 
Reumertprisvindende forestilling Intet 
på Det kgl. Teater.

Korets dirigent er Susanne Wendt,
der også er leder af DR Korskolen. 

Koncertens scenevært er DR P2’s
Celine Haastrup, der også jævnligt
er at finde som scenevært ved
DR Vokalensemblets koncerter.

På P2 er hun en af de faste værter i
P2 Koncerten, der bl.a. præsenterer
DR Symfoniorkestrets Torsdags-
koncerter for radiolytterne.

Celine er også vært i programmet
Puls, der hver uge samler tendenser, 
strømninger og nyheder fra det klas-
siske musikliv. Hun har desuden været 
med til at producere flere roste pod-
casts, bl.a. serierne 24 fortællinger om 
Händels Messias og Efterklange af 
Niels W. Gade. Hendes hjerte banker 
også varmt for jazzen og var med til at 
starte kanalen P8 Jazz.

DR Juniorkoret
& Celine Haastrup

FOTO: KIM LELAND FOTO: THOMAS STEEN SØRENSEN
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DR Symfoniorkestret 

DR Symfoniorkestret har været en del af 
DR siden grundlæggelsen i 1925. I sel-
skab med orkestrets 106 musikere kan 
alle opleve den store, symfoniske musik 
– enten ‘live’ i DR Koncerthuset eller 
transmitteret på radio, TV og internet.

DR Symfoniorkestrets chefdirigent har 
siden 2016 været den internationalt 
aner kendte italienske dirigent Fabio 
Luisi, som foreløbig har forlænget sin 
kontrakt frem til 2026. Blandt hans 
prominente forgængere på posten kan 
nævnes Herbert Blomstedt, Leif Seger-
stam, Thomas Dausgaard og Rafael 
Frühbeck de Burgos. 

Hvert år oplever mere end 100.000 
musikelskere den levende, symfoniske
musik med DR Symfoniorkestret. De 
klassiske Torsdagskoncerter følges hver 
sæson af 500.000 lyttere og seere på 
radio, TV og internet, og millioner lytter 
med, når koncerterne transmitteres 
internationaltvia EBU.

Sammen med DR Big Band og DR’s vifte 
af kor udgør DR Symfoniorkestret den 
levende musik i DR, som ud over godt 
150 årlige koncerter og arrangementer 
i DR Koncerthuset tæller lige så mange 
på turnéer rundtomkring i Danmark.

Hver sæson tager DR Symfoniorkestret 
og chefdirigent Fabio Luisi desuden på 
en større udlandsturné, hvor de bl.a. op-
fører musik af danske komponister. De 
seneste år har orkestret turneret i Kina, 
Japan, Østrig og USA.

DR Symfoniorkestret har for nylig 
skrevet kontrakt med det tyske plade-
selskab Deutsche Grammophon om at 
indspille alle Carl Nielsens symfonier på 
tre album, som kommer på markedet 
fra foråret 2022. For nylig har orkestret 
udgivet værker af Bent Sørensen og 
Thomas Agerfeldt Olesen, og i 2022 
udkommer premiereindspilningen af
C.F.E. Hornemans opera Aladdin.

FOTO: KIM LELAND
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ALLE:
Va, pensiero, sull' ali dorate;
Va, ti posa sui clivi, sui colli,
Ove‿olezzano tepide‿e molli
L'aure dolci del suolo natal!
Del Giordano le rive saluta,
Di Sionne le torri atterrate...
Oh mia patria si bella‿e perduta!
Oh membranza si cara‿e fatal!
KOR:
Arpa d'ôr dei fatidici vati,
Perchè muta dal salice pendi?
Le memorie nel petto raccendi,
Ci favella del tempo che fu!
O simile di Solima‿ai fati
Traggi‿un suono di crudo lamento,

ALLE: 
O t'ispiri‿il Signore un concento
Che ne‿infonda‿al patire virtù,
Che ne‿infonda‿al patire virtù,
Che ne‿infonda‿al patire virtù,
al patire virtù! 

Ed. D. Åberg 2018
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Noget om helte
Tekst: Halfdan Rasmussen
Melodi: Robert Normann

Livet er en morgengave.
Sjælen er et pilgrimskor.
Der står krokus i min have.
Der står øller på mit bord.
Under himlen hænger lærken
som et fjernt bevinget frø,
for en lærke tænker hverken
på at kæmpe eller dø.

Samson gik og styrted’ templer, 
Peter Freuchen knak sit ben.
Ak mod disse to eksempler 
er min dåd en sølle én.
Jeg har aldrig dræbt filistre 
eller kæmpet med en haj,
og når stærke mænd blir bistre, 
syn’s jeg det er synd for mig.

Der er nok som går og sysler
med at sprænge kloden væk.
Jeg vil ikke ha skærmydsler
og kanoner bag min hæk.
Mens de andre går og sveder
for at gi hinanden lak,
vil jeg pusle med rødbeder,
selleri og pastinak.

4. vers synges solo 
af Sofie Elkjær Jensen:

Livet er en dejlig gave.
Jorden er en herlig jord.
Der er øller i min mave.
Der står krokus på mit bord.
Når reserverne skal stille
for at splitte kloden ad,
skriver jeg med kruspersille
verdens mindste heltekvad.

Fællessang
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Sopran
Jihye Kim
Christine Nonbo Andersen 
Malene Nordtorp
Lise Bech Bendix
Camilla Toldi Bugge
Nina Fischer
Magdalena Kozyra
Marianne G. Nielsen
Anna Carina Sundstedt
Julie Borgwardt-Stampe
Marianne Mailund Heuer 
Hanna Kappelin 
Louise Odgaard
Iben Silberg 
Anna Maria Wierød 

Alt
Rikke Lender
Hanna-Maria Strand
Susanna Elin Gøtz
Anna Caroline Olesen
Mette Bjærang Pedersen
Lone Selchau
Hanne Struck-Schøning 
Hanne-Marie Le Fevre
Linnéa Lomholt
Susanne Balle
Kristine Gether
Aleksandra Vagner Pedersen
Simone Rønn
Rose-Ann Selmer
Eva Wöllinger-Bengtson
Elenor Wiman

Tenor
Rasmus Gravers Nielsen
Emil Lykke
Adam Riis
Jakob Knudsen Pedersen
Jens Rademacher
Morten Schønberg Sørensen
Kristoffer Appel
Benjamin Nellemose
John Andert
Jacob Heide Madsen
Palle Skovlund
Thomas Zimmermann
Jens Olav Heckmann
Sten Sejr
Anders Austad Grunth 

Bas
Jakob Soelberg Miskow
Johan Bogren
Piet Larsen
Hans Lawaetz
Asger Lynge Petersen
Tore Asbjørn Hansen 
Martin Palsmar
Rasmus Thaarup
Johan Karlström
Daniel Åberg
Jørgen Ditlevsen
Rasmus Kure Thomsen
Paul Frederiksen
Mikkel Tuxen
Ove Mynderup
Jens Brückner 

DR Koncertkoret 

Med forbehold for ændringer. Se opdateret sangerliste i foyeren på koncertdagen.
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Violin 1
Soo-Jin Hong
Christina Åstrand
Tine Rudloff
Per Friman
Sophia Bæk
Runi Bæk
Anja Zelianodjevo
Johanna Qvamme
Kern Westerberg
Erik-Theodor Danciu
Johan Amandus Lind
Austin Lee Hansen
Øssur Bæk
Alexander Brian Chiu

Violin 2
Monika Malmquist 
Gunvor Sihm
Vladimir Yosifov
Julie Meile
Marianne Bindel
Andrea Rebekka Alsted
Ida Balslev 
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Jonida Luisa Tafilaj
Christian Ellegaard
Peter Andreas Nielsen
Djumash Poulsen

Bratsch
Dmitri Golovanov
Magda Stevensson
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Alexander Butz
Benedikte Artved
Emilia Wareborn 
Naja Helmer

Cello
Soo-Kyung Hong
Johan Krarup
Vanja Maria Louro
Birgitte Øland
Louisa Schwab
Chul-Geun Park
Cansin Kara
Jacob La Cour

Kontrabas
Joel Gonzalez
Einars Everss
Henrik Schou Kristensen
Michael Rossander 
Dabelsteen
Mads Lundahl Kristensen
Mathilde Qvist
Astor Cortabarria Adde

Fløjte
Anna Nykvist
Mikael Beier
Russell Satoshi Itani

Obo
Theophile Pierre Florent Hartz
Ulrich Trier Ortmann
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Klaus Tönshoff
Søren Elbo

Fagot
Ignas Mazvila
Dorte Bennike
Aksel Kaae Trige

Horn
Barkin Sönmezer
Dominika Piwkowska
Henning Hansen
Jakob Arnholtz

Trompet
Michael Frank Møller
Karl Husum
Andreas Jul Nielsen

Basun
Lars Ragnar Karlin
Marek Adam Stolarczyk
Thomas Dahlkvist

Tuba
Thomas Røisland

Harpe
Zachary James Hatcher

Tasteinstrumenter
Per Salo

Pauker
René Felix Mathiesen

Slagtøj
Gert Skød Sørensen
Jakob Weber Egholm
Nicola Carrara
Daniel Rahbek Jones
Oliver Kragelund

DR Symfoniorkestret

Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.
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Musikken fra de største  
Hollywood-film danner  

et episk centrum for  
koncerten – fra de store  
dramaer over kærlighed  

og jalousi til de vildeste rejser  
og hurtigste biler – krydret med  

et enkelt mord (eller to). Aftenen byder  
også på en helt særlig afdeling dedikeret  

til den bedste musik fra de ikoniske Oscars.

 

Køb billetter på drkoncerthuset.dk

KONCERTSALEN 20. & 21. MAJ KL. 20  
Glæd dig til en glamourøs aften med DR Symfoniorkestret og vært Ane Cortzen, 

som byder på filmmusikalske lækkerbiskner.  
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2, P5 & P8 — Kim Bohr

Chef for DR Symfoniorkestret udvikling og drift — Jakob Holtze

Repertoirechef — Tatjana Kandel

Kunstnerisk leder for DR Koncertkoret — Michael Emery 

Ansvh. producent — Marie Rørbech

Produktionsledere — Jakob Helmer Mørck & Cecilie Honoré

Lydproducer — Bernhard Güttler

Musiktekniker — Ossian Ryner

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

Foto — Agnete Schlichtkrull, Niels Rinder, Kim Høltermand

Tryk — Bording Danmark A/S drkoncerthuset.dk

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


