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Koncerten 27. maj kl. 20 sendes 

direkte i P2 Koncerten og genud-

sendes søndag 5. juni kl. 12.15

Koncerterne 27. maj optages

til tv og sendes på DR2 

søndag 12. juni kl. 20

drpigekoret.dk

facebook.com/drpigekoret

Instagram @dr.pigekoret

DR Pigekoret
Phillip Faber
Dirigent

Christian Vinther 
Horn

Steaphanaidh Anna Chaimbeul 
Harpe

Henrik Dam Thomsen
Cello

Mathias Heise
Mundharmonika

Jonas Bøgh
Lysdesign 

 
DR Koncerthuset, Koncertsalen
Torsdag 26. maj 2022 kl. 20.00
Fredag 27. maj 2022 kl. 16.00 & 20.00
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Program

I skovene
Pelle Gudmundsen-Holmgreen,
arr. Martin Nygård Jørgensen

Blackbird
John Lennon/Paul McCartney, 
arr. Niels Nørgaard

Es tönt ein voller 
Harfenklang
Johannes Brahms

Mystery of love 
Sufjan Stevens, 
arr. Christoffer Møller

Nunc dimittis
Arvo Pärt, 
arr. Phillip Faber

Natten er så stille 
C.E.F. Weyse/J. L. Heiberg,
arr. Phillip Faber

Vers la source dans le bois
Marcel Tournier

Again 
David Lang
 
Fugleflugt
Pia Raug, 
arr. Pernille Louise Sejlund

PAUSE (30 min)

Inertia 
Mathias Heise

Papirsklip 
Kim Larsen, arr. Nikolaj Busk

Fred hviler over land og by  
Niels la Cour/B.S. Ingemann, 
arr. Phillip Faber 

FÆLLESSANG
Stille, hjerte, sol går ned  
Thomas Laub/Jeppe Aakjær

Vision of Flight (uropførelse)
Karen Siegel

Ave Maria 
Gustav Holst

Allemande fra 
Cellosuite nr. 6 
Johan Sebastian Bach

Both sides now 
Joni Mitchell,
arr. Niels Nørgaard 

 ca. 2 timer inkl. pause
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Kære publikum

Velkommen til DR Pigekorets sommer-
aften. Vi vil gerne tage jer med i skoven 
en summende sommeraften – i en skov 
fuld af fugle, dufte, stille sommerregn, 
eftertænksomhed og minder. Skoven 
rummer også visdom, mødet med 
kærlighedens eufori og tvivlen, 
når natten falder på. DR Pigekoret 
vil i skovens fortættede stemning 
præsentere jer for udtryksfuld og smuk 
a cappella-kormusik, velkendte danske 
og udenlandske sange, og udfordre 
rammerne for en klassisk koncert i et 
program, der sætter gamle mestre 
overfor nye toner. 

Koncerten byder også på en 
international uropførelse af værket 
Vision of Flight, som kredser om 
køn, identitet og ligestilling, både i et 
nutidigt og historisk perspektiv. Den 
amerikanske prisvindende komponist 
Karen Siegel har skrevet værket 
specielt til DR Pigekoret i samarbejde 
med korets sangere. 

Udover DR Pigekoret har vi inviteret 
fire musikalske venner med på scenen, 
som hver får mulighed for at sætte 

deres egne instrumentale stemmer fri 
denne sommeraften: I skal mødes den 
unge mundharpe-virtuos Mathias Heise, 
solocellist fra DR Symfoniorkestret 
Henrik Dam Thomsen, hornist 
Christian Vinther samt den unge, 
skotske harpenist Steaphanaidh Anna 
Chaimbeul.

Vi håber, I får en stemningsfuld 
oplevelse, og at I vil lade jer overgive til 
både det velkendte og det ukendte.

Vi vil gerne dedikere Vision of Flight til 
alle de sangere, der gennem tiden har 
sunget i DR Pigekoret. 

Vi ønsker jer alle en god sommer.

Phillip Faber
Chefdirigent, DR Pigekoret

Anne Karine Prip
Kunstnerisk leder, 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 festlige
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 afskygnin-
ger, og sangerne bevæger sig frit 
mellem salmer, højskolesange, 
moderne kom-positioner, popsange og 
fællessang.

Både herhjemme og i udlandet begejst-
rer DR Pigekoret med deres nærværen-
de og moderne måde at formidle den 
danske sangskat, og koret optræder 
ofte ved officielle begivenheder i 
udlandet. 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 sangerne 
stemmer til et stort dansk 
erhvervsfremstød i Paris med 
Kronprinsparret, og senere gik turen til 
Californien, hvor DR Pige-koret og Den 
Danske Strygekvartet tryllebandt et 
begejstret amerikansk publikum.

DR Pigekoret har lagt stemmer til 
filmmusikken til tv-serierne Vilde, 
vidunderlige Danmark og Grænseland, 
som kan ses på dr.dk/tv. DR Pigekoret 
var også en del af soundtracket til 
OL i Tokyo med den officielle danske 
OL-sang Vi kommer alle et sted fra, 
som blev til i et samarbejde mellem 
bandet Carpark North, DR Pigekoret og 
Danmarks Idrætsforbund.

H.K.H. Kronprinsessen er 

protektor for DR Pigekoret

FOTO: DANIEL STJERNE
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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. Han optræder jævnligt 
som gæstedirigent for bl.a. 
DR Vokalensemblet og de 
danske landsdelsorkestre, 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 og 
Vidunderbørn. I 2020 modtog 
Phillip Faber og DR Pigekorets 
kunstneriske leder Anne Karine 
Prip N.F.S. Grundtvigs Pris 2020 
for deres indsats for den danske 
sang som initiativtagere til 
Morgensang på DR1. Senest har 
Phillip Faber modtaget fornem 
hæder fra kongehuset og er nu 
Ridder af Dannebrogsordenen.

Phillip Faber 

FOTO: DANIEL STJERNE
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Christian Vinther 
& Steaphanaidh Anna 
Chaimbeul

Christian Vinther har spillet horn 
siden han som otteårig begyndte 
på elevskolen i Tivoli-Garden. 
Efter Musikalsk Grund Kursus 
(MGK) i Ishøj blev han i 2001 
optaget på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium.

Christian spillede i Radiosymfoni-
orkestret 2004-2007, og i Teatro 
Municipal, Santiago de Chile mellem 
2007-2008. Han blev i foråret 2008 
ansat i Copenhagen Phil/Sjællands 
Symfoniorkester som 3. hornist, men 
har samtidig fortsat sit virke som en 
af de danske orkestres foretrukne 
assistenter på valdhorn. 

Christian spiller også meget 
kammermusik og har optrådt ved 
musikfestivaler og i musikforeninger 
i både ind- og udland. Med Carl 
Nielsen Kvintetten har han vundet 
flere priser, bl.a. 2. pris ved P2’s 
Kammermusikkonkurrence (2014) og 
1. pris og prisen for bedste Nielsen-
fortolkning i Carl Nielsen International 
Chamber Music Competition (2015).
 

Harpenisten Steaphanaidh Anna 
Chaimbeul er vokset op på Isle of Skye 
i Skotland og hendes musik er i høj grad 
påvirket af hendes gæliske rødder og 
hendes omfattende klassiske skoling. 
Hun afsluttede sine pedalharpe-studier 
på Royal Nothern College of Music i 
Manchester med topkarakterer. Hun 
fortsatte studierne i Brest i Bretagne og 
går nu i solistklassen på Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium i 
København. 

Steaphanaidh er to gange blevet 
nomineret til BBC Radio 2’s Folk Award 
og har vundet the Gaelic Traditional 
Singing Gold Medal. Hun vandt også 
harpekonkurrencen ved International 
Pan Celtic Festival 2019.

FOTO: JOSEFIN KAMINSKI
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Henrik Dam Thomsen 
& Mathias Heise

Henrik Dam Thomsen er en af 
Danmarks førende cellister. Siden 1999 
har han kombineret en stilling som 
1. solocellist i DR Symfoniorkestret 
med et alsidigt virke som solist, 
kammermusiker og lærer på Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium. 
Han har medvirket på over 100 cd-
produktioner, og hans soloudgivelser 
har fået udmærkelser i nogle af verdens 
førende musiktidsskrifter. Senest har 
han medvirket på albummet More 
French Pieces, som udkom i et helt nyt 
format: formodentlig verdens første 
app-album. 

Henrik har også markeret sig 
som improvisator og har optrådt 
med en række markante danske 
og internationale jazzstjerner. 
Han optræder på en lang række 
prisvindende filmmusik-indspilninger, 
især for adskillige af Lars von Triers film.

Henrik har gennem mange år været fast
samarbejdspartner med DR Pigekoret
ved koncerter i ind- og udland, bl.a. som 
’hus-musiker’ ved Din Danske Sang-
koncerterne i årene 2016-19.

Mathias Heise var bare 8 år, da han 
ved et tilfælde blev opmærksom på 
mundharpen og kastede sin kærlighed 
på instrumentet. I dag er han intet 
mindre end verdensmester i kromatisk 
mundharpespil – en titel, han vandt 
ved World Harmonica Festival som bare 
20-årig. Derudover er både danske 
og internationale priser nærmest 
regnet ned over ham, bl.a. Årets nye 
jazzstjerne (2015) og Kronprinsparrets 
Stjernedryspris (2016). 

Mathias er også pianist og komponist 
og har herhjemme bl.a. samarbejdet 
med DR Big Band, som han har udgivet 
albummet The Beast (2018) med – til 
anmeldernes store begejstring: “Han 
er næsten for god til at være sand”, 
skrev Politiken. Han har også udgivet 
2 albums med sit band Mathias Heise 
Quadrillion.

Mathias medvirkende i DR Pigekorets 
julekoncerter i 2021, og det er derfor 
anden gang, at det unge mega-talent 
står på scenen med DR Pigekoret.
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Komponisten Karen Siegel trækker på sin erfa-

ring som sanger, når hun skaber sine innovative 

kor- og vokalværker, der bliver betegnet som 

”komplekse og vidunderlige” og ”farverige og 

indimellem groovy”. Hendes værker opføres 

ofte af det New York-baserede ensemble C4: 

the Choral Composer/Conductor Collective, 

som hun selv var med til at stifte i 2005 og 

som hun stadig er en af dirigenterne for. C4 

uropførte for nylig Karens stykke Here I am for 

’fjernkor’ – et svar på Covid 19-pandemien. 

Hendes opera i én akt The Hat: Arendt Meets 

Heidegger blev uropført af Thompson Street 

Opera Company i 2019. Flere af hendes 

korværker er indspillet, bl.a. af C4 og Choir of 

Trinity College. 

Karen Siegel bor i Hoboken, New Jersey med 

sin mand og 2 sønner. Lige nu er hun i Køben-

havn for at arbejde med Vision of Flight med 

DR Pigekoret op til koncerterne.

Vision of Flight

Vision of Flight er skrevet til DR Pigekoret, bestilt af koret selv. Idéen til 
værket opstod i samarbejde med en gruppe sangere fra koret og jeg er meget 
taknemmelig for den dybe og åbenhjertige dialog, jeg har haft med sangerne 
Ella Olympia Placing, Laura Rigillo, Emma Tingager og Lea Vestergaard-
Jørgensen om, hvordan deres oplevelser som unge kvinder adskiller sig fra 
deres mødres generation, og de frustrationer og udfordringer, der stadig 
eksisterer. Jeg er taknemmelig for Laura Rigillos idé til at anlægge en positiv 
vinkel på værkets feminisme, ved at vise et billede af det egalitære ideal – 
troen på at alle mennesker er lige. Teksten til værket udtrykker, hvordan ægte 
ligestilling mellem kønnene vil styrke mænd lige så meget som kvinder og 
personer med mere nuancerede kønsidentiteter. Værkets frodige harmonier 
kombinerer treklange med kvinter i en anden klangfarve og giver et ’twist’ 
på den vestlige tonalitets strukturer. Cellostemmen, skrevet til Henrik Dam 
Thomsen, tilfører rytmisk vitalitet og driver værket fremad. Afsnit af tilfældige 
gentagelser optræder i koret hele vejen igennem værket og giver det en 
forbigående flydende fornemmelse. - Karen Siegel -
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Tekst til
Vision of Flight
Emerging from our perfect shell, 
Looming over shattered shame, 
And crushing broken layers of critique, 

Admiring all as beautiful, 
Spreading sure and steady wings, 
We look around at understanding eyes. 

Embracing femininity 
Accepting masculinity 
Acknowledging fluidity 

Comparing only to ourselves, 
Proud of our abilities, 
And loving who we know ourselves to 
be, 

We’re leading with our natural style, 
Sensual or strong or wise, 
And confidently striding on our path. 

Embracing femininity 
Accepting masculinity 
Acknowledging fluidity 

Our brothers show their tenderness, 
Sharing what is in their hearts, 
And seeing us as they want to be seen. 

They listen to our point of view, 
Valuing the words of all. 
Together we create and innovate. 

Embracing femininity 
Accepting masculinity 
Acknowledging fluidity 

The shell has long been left behind, 
Beaks are strong and feathers soft, 
Our voices firm or gentle as we wish. 

In mated pairs and chosen flocks, 
Full-fledged individuals 
Are soaring over land and over sea. 

Embracing femininity 
Accepting masculinity 
Acknowledging fluidity 

— Karen Siegel
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Fællessang
Stille, hjerte, sol går ned
Tekst: Jeppe Aakjær
Melodi: Thomas Laub

Stille, hjerte, sol går ned,
sol går ned på heden,
dyr går hjem fra dagens béd,
storken står i reden.
Stille, stille, hjerte, sol går ned.

Tavshed over hedesti
og langs veje krumme.
En forsinket humlebi
ene høres brumme.
Stille, stille, hjerte, sol går ned.

Viben slår et enligt slag
over mosedammen,
før den under frytlens tag
folder vingen sammen.
Stille, stille, hjerte, sol går ned.

Fjerne ruder østerpå
blusser op i gløden,
hededamme bittesmå
spejler aftenrøden.
Stille, stille, hjerte, sol går ned.

DR Pigekorets Sommeraften kan opleves i en turnéversion i et nyt samarbejde 
med det fynske gods Bramstrup
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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 — Signe Zink, Jonas Norup

Sanglærer – Henriette Nederby

Adm. producent — Hanne Culmsee

Produktionsassistance — Else Barsøe, Milena Nielsen

Lydproduktion — Mikkel Nymand 

TV-produktion — Mikkel Suppras

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

Forsidefoto — Kim Matthäi Leland

Tryk — Bording Danmark A/S drkoncerthuset.dk

DR’s KONCERTVIRKSOMHED STØTTES AF BLANDT ANDRE 

FONDATION CARIS

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


