DR VOKAL
ENSEMBLET
Sæson 2022-23

11. AUG '22
KL. 19.00
SKJERN KIRKE

16. AUG '22
KL. 19.30
DR KONCERTHUSET
STUDIE 2

SOMMERDAGE & SOMMERNÆTTER

Er der noget, der er særligt for Skandinavien, er det vores
lyse sommernætter. Til dette års sommerturné har DR
Vokalensemblet sammensat en række danske og svenske
perler for kor, som alle kredser om vores milde, lyse sommerdage, aftener og nætter.
Dirigent: Jakob Hultberg

SYNGENDE HAVER
16. SEP '22
KL. 19.30
TRINITATIS KIRKE

Oplev Per Nørgårds fascinerende verden med nogle af
hans mest visionære korværker, som på én gang skuer
ud mod uendeligheden og ind i menneskets inderste.
En vidtfavnende musikalsk hyldest til den store danske
komponist, som fylder 90 i år.
Dirigent: Marcus Creed

23. SEP '22
KL. 19.30
ROSKILDE DOMKIRKE

24. SEP '22
KL. 17.00
VOR FRUE KIRKE, KBH

RAKHMANINOVS VESPER

DR Koncertkoret præsenterer en af kormusikkens store
klassikere i Roskilde Domkirke i anledning af korets 90-års
jubilæum. Rakhmaninovs Vesper er stemningsfuld og
bevægende musik, som er skrevet specielt til de sene
aften- og nattetimer, hvor vores tanker og følelser kan
være særligt klare og intense. Dirigent: Bart Van Reyn

PASSION & RENÆSSANCE
7. OKT '22
KL. 19.30
TRINITATIS KIRKE

Fortid og nutid smelter sammen på enestående vis i denne koncert, hvor komponisten Wolfgang Rihms gådefulde
og gribende musik til syv stærke passionstekster møder
motetter af kendte renæssancemestre i en tidløs og
meditativ sfære.
Dirigent: Daniel Reuss

14. OKT '22
KL. 19.30
ROSKILDE DOMKIRKE

15. OKT '22
KL. 21.00
VOR FRUE KIRKE, KBH

MEDITATIONSKONCERT

Mens efterårsmørket sænker sig, inviterer DR Vokalensemblet til en fredfyldt og meditativ koncert i den smukt oplyste kirkerum. Lad lyden af korets klare stemmer hjælpe
dig til at slippe hverdagen og tankerne for en stund, så du
virkelig mærker rummet, tonerne og stemningen.
Dirigent: Phillip Faber

FANTASTISKE STEMMER
28. OKT '22
KL. 19.30
DR KONCERTHUSET
STUDIE 2

I den smukke løvfaldstid er det ikke svært at drømme sig
til fortryllede haver og duftende landskaber. DR Vokalensemblets sangere præsenterer en smuk buket vokalmusik fuld af blomstrende poesi for både kor og solosangere, ledet af dirigenten James Sherlock, som også
akkompagnerer fra flygelet. Dirigent: James Sherlock

Følg os på facebook og Instagram

KOM OG SYNG: ÅRSTIDSSANGE
29. OKT '22
KL. 19.30
DR KONCERTHUSET
STUDIE 2

Kom og syng med, når DR Vokalensemblet inviterer til
fællessang ved skumringstid i DR Koncerthusets Studie 2.
Dirigenten Carsten Seyer-Hansen er klar ved flygelet og
fortæller også om sangene, som er udvalgt blandt de mest
elskede danske årstidssange.
Dirigent: Carsten Seyer-Hansen

MOD STJERNERNE
11. NOV '22
KL. 19.30
TRINITATIS KIRKE

DR Vokalensemblet vender blikket mod himmelrummet
med kormusik, som rækker ud efter stjernerne og ind i
uendeligheden. Den engelske dirigent Graham Ross står
i spidsen for koncerten, som både rummer fugle, himmellegemer og flyvemaskiner i himmelstræbende musik fra
renæssancen op til vores tid. Dirigent: Graham Ross

DR VOKALENSEMBLETS JUL
9., 10. &
11. DEC '22
KL. 19.30
GARNISONS KIRKE

18. JAN KL. 19.30
TRINITATIS KIRKE

19. JAN KL. 19.30
SCT. MARIÆ KIRKE,
HELSINGØR

20. JAN KL. 19.30

DR Vokalensemblet og Københavns Drengekor fylder den
smukke Garnisons Kirke med lyden af udsøgt engelsk og
dansk kormusik. Benjamin Brittens storslåede ’A Boy was
Born’ forener de to kor i en poetisk julefortælling, som
indrammes af musikalske perler fra begge kor og fællessange med publikum. Dirigent: Marcus Creed

SPANSKE MESTRE

Kom med på en sjælden musikalsk tidsrejse tilbage til de
allerførste spanske kolonier i 1400-tallets Sydamerika og
oplev den rene, harmoniske renæssanceklang, som ledsagede de spanske pionerers fremfærd i den nye verden.
Dirigent: Peter Phillips

SORØ KLOSTERKIRKE

FRA HILDEGARD TIL ALMA
10. MAR '23
KL. 19.30
TRINITATIS KIRKE

I store dele af verden markeres den internationale kvindedag i begyndelsen af marts, og denne aften i Trinitatis
Kirke kan du opleve en vidtfavnende buket af ord og toner
skrevet af kvindelige komponister og digtere fra middelalderen til i dag.
Dirigent: Krista Audere

DR VOKALENSEMBLETS PÅSKEKONCERT

29. MAR '23
KL. 19.30
TRINITATIS KIRKE

Som optakt til påsketiden præsenterer DR Vokalensemblet en stemningsfuld koncert. Med romantiske komponister som Brahms, Mendelssohn og Clara Schumann er der
stærke følelser på spil, og også J.S. Bach er flettet ind i
dette års musikalske påskefortælling.
Dirigent: Marcus Creed

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

KOM OG SYNG: CARL NIELSEN
27. APR '23
KL. 17.00
DR KONCERTHUSET
STUDIE 2

Kom og syng med, når DR Vokalensemblet inviterer til fællessang med Carl Nielsens bedste og mest elskede sange.
Dirigenten Carsten Seyer-Hansen er klar ved flygelet og
fortæller også om sangene, som er blevet en uvurderlig
del af den danske sangskat.
Dirigent: Carsten Seyer-Hansen

UNDERLIGE AFTENLUFTE
29. APR '23
KL. 19.30
TRINITATIS KIRKE

Carl Nielsen er ikke bare Danmarks store symfoniker, men
også en af vores vigtigste komponister for sangstemmer.
Denne aprilaften kan du opleve hele farvespektret i
Nielsens vokalmusik, når DR Vokalensemblet præsenterer
hans bedste sange og værker for kor a cappella.
Dirigent: Marcus Creed

MYTER & MAGI
12. MAJ '23
KL. 19.30
TRINITATIS KIRKE

Kom med ind i en magisk verden fuld af myter, eventyr og
fantastiske fortællinger. Der er både heksekraft, forbandelser og farverige fabeldyr i aftenens musik og poesi,
hvor dybe rødder fra folklore og folkesagn møder vor tids
drømmende blik.
Dirigent: Sofi Jeannin

DEN LYSE NAT

TRINITATIS KIRKE

Tag med Phillip Faber og DR Vokalensemblet på aftenvandring gennem smukke skovklædte landskaber i Frankrig,
Tyskland og Danmark. Med kormusik af bl.a. Brahms,
Poulenc, Gade og Nielsen bliver turen både eftertænksom,
poetisk og humoristisk – og fuld af stemning fra vores lyse,
nordiske sommernat. Dirigent: Phillip Faber

Velkommen til en sæson, hvor DR Vokalensemblet vender
blikket mod fjerne horisonter i et vidtfavnende musikalsk
program. Vi flyver ind i eventyrenes og myternes verden
og ud i himmelrummet, vandrer gennem frodige landskaber
og fortryllede haver, følger med de første spanske opdagelsesrejsende og udforsker de indre landskaber med vores
meditationskoncerter. Kom med på vores musikalske rejse
– vi glæder os til at synge for jer!
Michael Emery
KUNSTNERISK LEDER

Vi tager forbehold for trykfejl og programændringer. Fotos: Per Morten Abrahamsen m.fl.

16. JUN '23
KL. 19.30

