
7. Koncert 

Onsdag den 11. august 2010 kl. 20.00 i Sorø Klosterkirke 

Koncertintroduktion kl. 19.45 

 

 

Det Unge Vokalensemble 

Program: Musik af Arvo Pärt, Eric Whitacre, Willy Burkhard, Karl-Erik Welin, Benjamin Britten, 

m.fl. 

Varighed: ca. 1 time uden pause 

Entré: 75 kr. 

Medvirkende: Det Unge Vokalensemble 

 Kristine Vad, dirigent 

 

Det Unge VokalEnsemble blev dannet i januar 2009, og i løbet af det sidste halvandet år har 

ensemblet sunget talrige koncerter rundt om i Danmark. Repertoiret består typisk af nyere, ofte 

avancerede korværker af danske, nordiske, engelske og amerikanske komponister. 

Ensemblet kendetegnes af at prioritere på den ene side en velklingende ensartet samklang og på den 

anden side 20 meget dygtige og individuelle sangstemmer, der hver især får plads til at vise deres 

kvaliteter i det udfordrende repertoire. 

 

Kristine Vad: I sommers afsluttede Kristine Vad sin kandidatuddannelse ved Det Kgl. Danske 

Musikkonservatorium som korleder og sanger, men hendes professionelle karriere har allerede 

været i rivende udvikling i flere år: 

I 2009 stiftede Kristine Vad Det Unge VokalEnsemble, og udover at være deres dirigent, er hun 

dirigent for Det Danske Drengekor og Jazzmust. Kristine Vad har desuden et bredt pædagogisk 

virke som sangpædagog, hørelærepædagog og som underviser ved korlederkurser rundt om i landet 

– udsprunget af disse kurser udkom i maj 2010 metodikbogen, ”Spirekor – Kormetodik”, som 

Kristine og to medforfattere skrev i løbet af 2009.  

 

 

Program:  

 

VOKALMUSIK MED POETISK EFTERTANKE 

  

Eric Whitacre (1970)                               ”Lux Aurumque” 

 

Karl-Erik Welin (1934-1992)                    ”Fyra Japanska Dikter”        

1. ”Sorgesång”  

 

Benjamin Britten (1913-1976)                ”Five Flower Songs”            

1. “To Daffodils” 

2. “The Succession of the Four Sweet Months”  

3.  “Marsh Flowers”  

4. “The Evening Primrose”  

5. “Ballad of Green Broom”  

 

Karl-Erik Welin (1934-1992)                   ”Fyra Japanska Dikter”        

2. ”Vårblommor” 



 

Willy Burkhard (1900-1955)                   ”Kleiner Psalter” 

1. ”Wie lieblich sind deine Wohnungen!”  

2. “Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen” 

3. ”Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig” 

4. “Herr, wie lange willst du mein so gar vergessen? 

 

Karl-Erik Welin (1934-1992)                    ”Fyra Japanska Dikter” 

3. ”Svårmod”  

 

Niels la Cour (1944)                                 "Missa Brevis"  

"Introitus" 

"Kyrie"  

"Sanctus"  

"Agnus Dei" 

”Ite, Missa est"  

 

Karl-Erik Welin (1934-1992)                    ”Fyra Japanska Dikter” 

4. ”En Barndomsvän” 

 

Arvo Pärt (1935)                                     "Magnificat" 

 

 

Næste koncert: Onsdag den 18. august kl. 20.00: Kiev Kammerkor 

Info: www.soroemusik.dk  

 

http://www.soroemusik.dk/

