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drkoncerthuset.dk/drkorskolen

facebook.com/drkorskolen

DR Børnekoret
Susanne Wendt, dirigent

Dreamers’ Circus
Ale Carr, cittern/træskoviolin
Nikolaj Busk, klaver/harmonika
Rune Tonsgaard Sørensen, violin/slagtøj

Musikalske gæster 
Esko Järvelä, femstrenget violin/slagtøj/synth
Rune Barslund, fløjte/harmonika 
Anja Zdyb Lillemaehlum, cello

Skuespillere
Rolf Hansen (Far)
Villy Tobias Worre Kann (Ole)

Pelle Nordhøj Kann, manuskript & instruktion
Anders Ladegaard, visuelt design & artwork
Jonas Bøgh, lysdesign
Kristine Nurdug Jensen, koreografi & danseinstruktion

 
DR Koncerthuset, Koncertsalen
Søndag 5. juni 2022 kl. 15.00
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Program

På en grøn bakketop
Dansk trad.

Ride ranke — Oppe i Norge — Hønsefødder
Johan Christian Gebauer/Nikolaj Ulrik Krossing, Dansk trad.

Ole sad på en knold og sang
Alfred Tofft/Jeppe Aakjær

Jeg en gård mig bygge vil
Alice Tegnér/Margrethe Marstrand

En pige gik i enge
Dansk trad.

Jeg har fanget mig en myg
Ungarsk trad./Astrid Kjærgaard

Højt på en gren en krage
Tysk trad./Johan Ludvig Heiberg

Roselil og hendes moder
Dansk trad./Christian Knud Frederik Molbech 

Det store hav
Nikolaj Busk, Rune Tonsgaard Sørensen, Ale Carr

Langt ud’ i skoven
Dansk trad.

Alle arrangementer er lavet af Dreamers’ Circus

 ca. 1 time uden pause
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Kære publikum

Vi vil gerne invitere jer med Langt ud’ 
i skoven! Sammen med Ole skal I på 
musikalsk opdagelse mellem træer, 
bakker, dyr, kryb – og finurlige og 
smukke sange, som er hundredvis af år 
gamle. 

Vores fælles sangskat har en helt 
særlig evne til at binde os sammen, 
og de gamle børnesange klinger som 
grundtonen i vores fælles musikalske 
DNA. Hvem kender ikke Ole, der sad 
på en knold og sang, og drengen på 
puden… og fjeren i reden, langt ude i 
skoven… 

Med stor kærlighed og respekt for 
de gamle sange og historier vil vi 
gerne hylde og slippe de traditionelle 
sange fri på en ny og levende måde 
sammen med nogle af verdens fineste 
folkemusikere: Dreamers’ Circus. I 
over et år har vi – sammen med Nikolaj 
Busk, Rune Tonsgaard Sørensen og Ale 
Carr fra Dreamers’ Circus – arbejdet 
med at indspille nyfortolkninger af 

en perlerække af sange, og det er nu 
blevet til albummet Langt ud’ i skoven. 
Det er sangene fra dette nye album, 
I skal opleve ved denne koncert – 
sammen med Ole og far.

Tusind tak, Nikolaj, Rune og Ale, 
fordi I har inviteret sangerne fra 
DR Børnekoret ind i jeres fantastiske og 
inspirerende musikalske univers. Jeres 
kreative, legende, ambitiøse og seriøse 
tilgang til sangene og sangerne er en 
gave og til stor inspiration. 

Også stor tak til Augustinus Fonden 
for opbakning og generøs støtte til DR 
Korskolen – og til dette album samt 
hele koncertprojektet.

Vi glæder os til at invitere jer alle med 
langt ud’ i skoven. Rigtig god tur! 
– og god sommer.

Anne Karine Prip
Kunstnerisk leder, 
DR Pigekoret & DR Korskolen
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DR Børnekoret
& Susanne Wendt

DR Børnekoret er en del af DR Kor-
skolen, som siden 2001 har dannet en 
musikalsk fødekæde af kor lige fra tidlig 
skolealder og op til de unge sangere, 
som kan søge optagelse i DR Pigekoret. 
220 talentfulde børn og unge i alderen 
6-15 år går i DR Korskolen, der er 
inddelt efter alder i DR Spirekoret (6-8 
år), DR Børnekoret (9-11 år) og DR 
Juniorkoret (12-15 år).

De tre kor optræder i både radio og TV, 
ved koncerter og på CD-indspilninger 
– ofte sammen med DR’s ’voksne’ 
ensembler. Hver sæson kan korene 
opleves ved koncerter rundt i landet 
og i TV-produktioner som DR’s Store 
Juleshow, Året der gik og Danmark 
synger julen ind.

I foråret 2019 udgav DR Korskolen 
cd’en Børnenes Sangskat. DR Børne-
koret har netop udgivet albummet 
Langt ud’ i skoven, som denne koncert 
præsenterer sange fra.

DR Korskolens dirigenter er Susanne 
Wendt og Clara Smedegaard.

Susanne Wendt (f. 1971) er uddannet 
Almen Musiklærer (AM) ved Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium 
i 1996 med tilvalgseksamen i 
børnekorsledelse. Derudover har hun 
videreuddannet sig både inden for 
korfaget og som sanger. 

Susanne er til daglig leder af DR Kor-
skolen og har, siden hun startede i DR i 
2005, bidraget markant til den styrke, 
kvalitet og position, som DR Kor-
skolen har i dag. Hun er dirigent for 
DR Juniorkoret og DR Børnekoret 
og bliver ofte brugt som inspirator, 
underviser og dirigent ved kurser, 
workshops og stævner i hele landet. I 
2010 modtog hun Emil Holms Legat 
af DR Symfoniorkestret for sin store 
indsats og sit kompetente arbejde med 
DR Korskolen.

Følg med i DR Korskolens aktiviteter på
• drkoncerthuset.dk/drkorskolen/

• facebook.com/drkorskolen

FOTO: KIM MATTHÄI LELAND FOTO: KIM MATTHÄI LELAND
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Dreamers’ Circus

Dreamers’ Circus blev dannet i 2009 
og består af Rune Tonsgaard Sørensen 
(violin), Ale Carr (cittern) og Nikolaj 
Busk (klaver og harmonika). Med tre 
vidt forskellige tilgange til musikken 
har trioen sammen skabt et fælles 
formsprog og en lyd på tværs af genrer, 
der kan siges at være deres helt egen. 
Lyden er gennemsyret og præget af 
bandets nordiske rødder og balancerer 
mellem at være både munter og 
vemodig.

Trioen, som i 2010 udgav deres første 
EP, står i dag bag fire anerkendte, 
anmelderroste og ikke mindst 
prisvindende album, der fra den spæde 
start har sikret bandet en betydelig 
plads på den internationale folk-
scene. Med det seneste album Blue 
White Gold fra 2020 stadfæstede de 
folkemusikkens vedvarende relevans 
med priser ved både DMA Roots 2020 
og Carl Prisen 2021, flotte anmeldelser

i pressen og en udnævnelse til et af de 
tre nye specialensembler af Statens 
Kunstfond. Gruppen er i 2021-2023 
udnævnt til ’Stadsmusikanter’ i Roskilde 
Kommune. 

I sommeren 2022 – midt imellem 
deres fjerde Japan turné og en turné 
rundtomkring i Europa – kan man 
opleve Dreamers’ Circus på Roskilde 
Festival sammen med Den Danske 
Strygekvartet. Også ved DR Pigekorets 
julekoncerter 2022 står Dreamers’ 
Circus på scenen, sammen med 
DR Pigekoret og DR Korskolen.

Ved denne koncert har Nikolaj, Rune og 
Ale inviteret 3 gæstemusikere med på 
scenen: 

Esko Järvelä (femstrenget violin/
slagtøj/synth), Rune Barslund (fløjte/
harmonika) og Anja Zdyb Lillemaehlum 
(cello).
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Villy Tobias Worre Kann 
& Rolf Hansen

Villy Tobias er 10 år og tidligere sanger 
i DR Spirekoret. Han har opfundet 
superhelten Bacon Bill, han har en 
skildpadde, der er stukket af, kan 
næsten hele Harry Potter serien udenad 
– og så har han en forkærlighed for 
varm mælk med honning.

Skuespilleren Rolf Hansen (f. 1975) 
er uddannet fra Skuespillerskolen 
ved Aarhus Teater i 2005 og har 
siden haft roller ved bl.a. Aalborg 
Teater, Vendsyssel Teater og Randers 
Egnsteater. Han har bl.a. medvirket i 
Husker du?, Krig – i børnehøjde og 
Demokrati (Teatergrad) og Jorn vs. Bohr 
(Det Flydende Teater). I 2008 modtog 
han Reumerts Talentpris, og for sin rolle 
i Gorilla (Team Teatret) var han i 2013 
Reumert-nomineret i kategorien Bedste 
Mandlige Birolle. Rolf Hansen har 
desuden medvirket i film og tv-serier, 
bl.a. julekalenderen Tidsrejsen (2014) 
på DR1.
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Manuskript, artwork, 
lysdesign & koreografi
Pelle Nordhøj Kann (manuskript 
& instruktion) er uddannet på 
Skuespillerskolen ved Aarhus Teater 
i 2005. Han er kunstnerisk leder for 
Det Flydende Teater og Teatergrad 
og har instrueret alle DR Pigekorets 
jule- og sommerkoncerter siden 2013. 
Han 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 forestillinger 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.

Anders Ladegaard (artwork/visuals) 
er uddannet indenfor visuelt design 
fra Designskolen i Kolding i 2007. 
Han har arbejdet som selvstændig 
grafisk designer og komponist siden 
dengang. Han har gennem tiden 
arbejdet på prisvindende teater-, 
tv- og filmproduktioner og har holdt 
flere foredrag omkring visuelt design. 
Anders har som komponist udgivet tre 
albums og er forfatter til den digitale 
børnebog Hvad Siger Et Menneske? 
Anders har tidligere arbejdet sammen 
med komponisten Jóhann Jóhannsson, 
tegneren Anders Morgenthaler, Michael 
Falch, Danish Documentary, Nordisk 
Film, Copenhagen Bombay, Holmegaard 
Værk, DR, Opgang2, Team Teatret 
m.fl. 

Jonas Bøgh (lysdesign) er uddannet 
fra Statens Scenekunstskole i 2007. 
Han var i perioden 2011-15 en fast 
del af Det Røde Rum på Det Kgl. 
Teater. Jonas er aktiv indenfor skuespil, 
ballet, teaterkoncerter, musicals, klas-
siske såvel som rockkoncerter samt 
arkitektonisk belysning. Jonas har 
arbejdet på Det Kgl. Teater, Aarhus 
Teater, Aalborg Teater, Odense Teater, 
Betty Nansen Teatret, Aveny-T, Tivolis 
Koncertsal, Bellevue Teatret, Göteborgs 
Stadsteater, Rogaland Teater, Malmö 
Stadsteater m.fl.

Kristine Nordug Jensen (koreografi 
& danseinstruktion) er uddannet 
dansepædagog med folkedans 
som hovedfag fra Dans och 
Cirkushogskolan i Stockholm. Udover 
at undervise i dans og dansepraktik 
på folkemusikdannelsen på Syddansk 
Musikkonservatorium er Kristine aktiv 
som både danser, manuskriptforfatter 
og instruktør. Hun er en af 
hovedkræfterne bag Nordisk Dans — et 
projekt lavet af og for unge entusiaster 
inden for traditionel dans og musik 
— hvor hun bl.a. har lavet en række 
dansevideoer, der introducerer til de 
mest almindelige traditionelle pardanse 
inden for traditionel dansk og nordisk 
folkedans.
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik & P2 — Kim Bohr

Kunstnerisk ledelse & producent — Anne Karine Prip

Assisterende dirigent DR Børnekoret — Clara Smedegaard

Produktionsledelse — Jonas Norup, Anita Foged Rasmussen, Rikke Steen

Scenografisk konsulent — Nikolaj Heiselberg Trap

Videoteknik — Mathias Shorty

Musikproducer — Lars C. Bruun

Musikteknik & PA — Ossian Ryner, Jens Langkilde, Lukas Sahner Ockelmann, Morten Büchert

TV-produktion — Mikkel Suppras, Jon Bonde Eriksen, Amdi Brøner, Henrik Norrthon, Morten Eisby

TV-belyser — Jacob Møller

Adm. producent — Hanne Culmsee

Produktionsassistance — Else Barsøe, Milena Nielsen

Redaktør — Helle Kristensen

Design — DR Design

Artwork — Anders Ladegaard

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


