
 

 

 

2 vinterkoncerter i Sorø Klosterkirke 

27. og 28 februar kl. 16.00 

HADERSLEV DRENGEKOR 

DR PIGEKORET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HADERSLEV DRENGEKOR 

PROGRAM LØRDAG den 27. februar 2016 kl. 16.00 

Dirigent Henrik Skærbæk Jespersen 

 

Anton Bruckner (1824-1896) Locus iste 

W.A. Mozart (1756-1791) Gloria (fra Kroningsmessen) 

John Shepherd (ca. 1515-1560) In manus tuas 

Felix Mendelssohn (1809-1847) Jauchzet dem Herrn alle Welt 

Heinrich Scheidemann (1595-1663) Magnificat VIII Ton 

G. P. da Palestrina (1525-1594) Sicut cervus 

Knud Høgenhaven (1928-1987) Urolige hjerte 

Trond Kverno (f. 1945) Nogen må våge i verdens nat 

(Sats: Henrik S. Jespersen) 

Edvard Grieg (1843-1907) Hvad est du dog skjøn 

John Stanley (1712-86)  Voluntary i a-mol 

A.P. Berggren (1801-1880) Aldrig er jeg uden våde 

(Sats: Henrik Metz) 

John Rutter (f. 1945) The Lord bless you and keep you 

Charles V. Stanford (1852-1924) Magnificat & Nunc Dimittis i C-dur 

 

  



 

 

  

HADERSLEV DRENGEKOR blev stiftet af Henrik Skærbæk Jespersen i september 

2008. 

 

Koret er et blandet drenge- og mandskor, der består af 55 sangere i alderen 9-58 år. 

Koret medvirker ved særlige gudstjenester i Haderslev Domkirke. Der er et højt 

aktivitetsniveau med koncerter, oplevelser og turnéer. En gang om året rejser koret til 

udlandet og har givet koncerter i Norge, Sverige, Tyskland, Østrig og England. 

Deltagelse i stævner og masterclasses med ind- og udenlandske dirigenter er 

medvirkende til, at koret i løbet af kort tid har markeret sig som et stærkt, populært og 

efterspurgt drengekor. 

 

Målet er at skabe et kor, der i kraft af et stærkt fællesskab får gode musikalske og 

sociale oplevelser. Der holdes korprøver flere gange om ugen, både som fællesprøver, 

i særskilte stemmegrupper og endvidere modtager drengene undervisning i 

solosang.Koret har inspillet to cd’er og er i gang med optagelserne til en jule-cd, der 

udkommer i efteråret 2016. 

 

I maj 2012 medvirkede koret ved den kongelige barnedåb af Danmarks Prinsesse 

Athena i Møgeltønder Kirke. I juni 2013 underholdt koret Hendes Majestæt 

Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen med sang i forbindelse med det 

officielle besøg i Haderslev. I forbindelse med korets rejse i 2014 sang de koncerter i 

bl.a. Københavns Domkirke, Helsingør Domkirke og deltog i Sveriges største 

korfestival med en koncert i en fyldt Lunds Domkirke. Ligeledes i 2014, opførte koret 

hele Händels Messias i hhv. Haderslev og Slesvig Domkirke. I oktober 2015 gik rejsen 

til Wien, hvor de sang koncerter på Schönbrunn Slot, i Stephansdom og udvekslede 

med Wiener Sängerknaben. 

 

Nytårsnat 2016 sang Haderslev Drengekor året i gang på DR1 ved den TV-

transmitterede midnatsgudstjeneste, der blev sendt fra Haderslev Domkirke.  

 

HENRIK SKÆRBÆK JESPERSEN er domorganist ved 

Haderslev Domkirke, hvor han dels er dirigent for Vor Frue 

Cantori, stifter og dirigent af Haderslev Drengekor - og dels 

kunstnerisk leder af Haderslev Sangakademi, der er funderet 

i det sprudlende og omfattende korarbejde ved domkirken, 

der tæller omkring 200 sangere.  



 

 

Henrik Skærbæk Jespersen er uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium med 

Kirkemusikalsk diplomeksamen i 2007 og har desuden taget videregående studier i 

korledelse på Det Fynske Musikkonservatorium ved Alice Granum og studier i den 

engelske kortradition i Cambridge.  

Henrik Skærbæk Jespersen er en særdeles aktiv kordirigent, der har dirigeret utallige kor 

og koncerter i ind- og udland og han er efterspurgt som instruktør ved kurser og stævner 

i hele landet.  

 

KRISTIAN LUMHOLDT er organist ved Haderslev Domkirke. Han er hyppig 

orgelakkompagnatør- og solist ved de talrige koncerter, som domkirkens kor giver rundt 

omkring i landet og han medvirker som organist på Haderslev Drengekors CD-

indspilninger. Han er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som elev 

af bl.a. Professor Hans Fagius og underviser på Løgumkloster Kirkemusikskole. 

 

 

KOMMENDE KONCERTER med Haderslev Drengekor: 

 

 

28. februar kl. 14.30 Roskilde Domkirke 

13. marts kl. 10.00 Højmesse i Haderslev Domkirke 

13. marts kl. 16.30 St. Nicolai Kirche, Flensburg 

21. maj kl. 13.00  Aarhus Domkirke 

 

Køb drengekorets CD’er efter koncerten. 

Gud ske tak og lov (2011) 50 kr. 

Tak, du lysets Fader (2013) 100 kr. 

 

Følg koret på hjemmesiden www.haderslevdrengekor.dk 

eller ved at like siden ”Haderslev Drengekor” på Facebook.  



 

 

DR PIGEKORET 

PROGRAM SØNDAG den 28. februar 2016 kl. 16.00 

Dirigent Phillip Faber 

 

 

*** 

 

Arvo Pärt:    Magnificat, arr. Phillip Faber 

 

Henrik Colding-Jørgensen:  Osanna 

 

Egil Harder/Kaj Munk:  Den blå anemone, arr. Phillip Faber 

 

Michael Bojesen/Ellen Heiberg:  Der kom et glimt af sol i dag 

 

Aske Bentzon/Alberte Winding:  Lyse nætter, arr. Phillip Faber 

 

 

Palestrina:    Magnificat 

 

Eriks Esenvalds:   Stars 

 

Fællessang:   Det er i dag et vejr (tekst på bagerste side) 

 

Poul Schierbeck/H.C. Andersen:  I Danmark er jeg født 

 

Phillip Faber/H.C. Andersen:  Konen med æggene 

 

Phillip Faber/H.C. Andersen:  Moder, jeg er træt 

 

 

Paul Mealor:   A Spotless Rose 

 

 

Thomas Laub/N.F.S. Grundtvig:  Sov sødt, barnlille, arr. Jakob Lorentzen 

 

Oluf Ring/Jakob Knudsen:  Se, nu stiger solen, arr. Phillip Faber 

 

 

 

 



 

 

DR PIGEKORET 

 

Knap 50 piger i alderen 15-21 år, alle med stort musikalsk talent, flere hundrede års 

sangtradition samt en splinterny brændende dirigent, Phillip Faber, med store ambitioner. 

Det er de væsentligste ingredienser i DR PigeKoret - et af verdens bedste pigekor og et af 

Danmarks stærkeste musikalske brands! Fra Grønland til Sydafrika fra Mols til Skagen - 

uanset hvor de optræder, formår koret at kombinere en enestående professionalisme og 

musikalitet med en umiddelbar sangglæde, der inviterer såvel danskere som andre 

nationaliteter ind i vores levende sangskat. Koret har i løbet af de sidste 15 år høstet stor 

anerkendelse både i Danmark og i det store udland og har vundet en lang række fornemme 

priser. I Danmark kan man året rundt opleve DR PigeKoret ved koncerter i hele landet. Men 

koret er også en del af danskernes hverdag, når de toner frem på tv-skærmen på DR K med 

Dagens Sang, eller når vi lytter til dem på P2 umiddelbart inden middagsradioavisen. Det 

unge eliteensemble besidder en enestående evne til ubesværet at bevæge sig mellem 

Grundtvigs salmer, moderne kompositioner, popsange og fællessang samtidig med at bevare 

den musikalske gnist og en smittende entusiasme. DR PigeKorets engagement i musikken 

og deres enestående klang gør, at de også er efterspurgte som musikalsk samarbejdspartner 

for både danske og udenlandske artister. DR PigeKorets evne til at bruge musikken som 

brobygger, gør koret til en uvurderlig ambassadør for Danmark. Både når de tager på turné i 

udlandet, eller når de synger for verdens ledere ved officielle begivenheder i Danmark.  

 

 

 

PHILLIP FABER, chefdirigent 

 

Phillip Faber (f. 1984) er uddannet komponist fra Det Kgl. Danske 

Musikkonservatorium samt master i kordirektion ved Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm. Trods sin unge alder har han 

dirigenterfaring fra talrige kor og er meget efterspurgt som både 

dirigent, komponist og foredragsholder. De seneste værker tæller et 

Brorson-requiem til Ribe Domkirke, en festkantate til Hellig Kors 

Kirke og en børneopera. Phillip har tidligere dirigeret bl.a. Det 

Danske Drengekor, Landskoret og Värmlands Nations Kör og modtog i december 2014 

Arne Hammelboes Mindelegat af Dansk Kapelmesterforening. Phillip Faber tiltrådte som 

chefdirigent for DR PigeKoret i august 2013. 

 



 

 

 

Det er idag et vejr 

Schierbeck, Poul 1939 Holstein, Ludvig, 1895 

Komponist  Tekst 

 

Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! 

O søde vår, så er du atter nær! 

Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, 

nu vil jeg gå og købe hyacinter 

og bringe dem til én, som jeg har kær. 

 

Hun købte af de hvide og de blå 

hun købte af de smukkeste, hun så. 

Det er i dag et vejr! Og solen skinner. 

Og om mig svæver lutter lyse minder, 

dem ta'r jeg med til den, jeg tænker på. 

 

Og de kom svævende i ring og rad., 

Hun gik imellem dem og var så glad. 

Det er idag et solskin uden mage! 

Og jeg har solskin nok til mange dage, 

og jeg må kysse hvert et lille blad. 

 

Hun kyssede dem alle, hver især, 

hun bragte dem til den, hun havde kær. 

Min ven, her kommer jeg med hyacinter! 

Min ven, nu glemmer vi, at det er vinter! 

Det er idag et vejr, et solskinsvejr-! 

 



 

 

 

 
 
 

Sponsorer og 
tilskudsgivere 

 
 

Acacia Blomster 

 

Advokatgården i Sorø  Lægehuset Rådhusvej  
Alfa Bogtryk  Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 

Sorø I/S  

ARKIPLUS A/S  Lægerne i Apotekergården  

Augustinus Fonden  Oticon Fonden  

Bandagist Forssling & Co. 

ApS  

Solistforeningen af 1921  

Bang & Olufsen Sorø  Sorana A/S  

Brand af 1848 Fond  Sorø Avis  

Café & Ristorante Valencia  Sorø Apotek  

C2 Reklame  Sorø Autoværksted  

Comwell Sorø Storkro A/S  Sorø Dyreklinik  

Deloitte  Sorø Kommune  

Egholtfonden  Sorø Spare- og Lånekasses 

Fond  
Ea Unique  Sorø Trælasthandel A/S  

Elektrogården  Stiftelsen Sorø Akademi  

Emils Chokolade  Støvlet Katrines Hus  

Georg Ejlersen & Søn A/S  Svegårds Boghandel  

Jimmys Kloakservice ApS  Tandlægehuset  

JN Service VVS ApS  Tilka  

Kiropraktorerne I Sorø  Torvets Bistro  

Knud Højgaards Fond  Toyota Fonden  

Kopp Sorø A/S  Victoriateatret  

Køreteknisk Anlæg  Wilhelm Hansen Fonden  

 

 
www.soroemusik.dk 

 


