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Niels la Cour (f. 1944)
Introitus fra Missa Brevis
Hodie Christus natus est

Ballerup Kammerkor

Tomás Luis de Victoria (c. 1548-1611)
Incipit lamentatio Ieremiæ

Dirigent: Denis Segond
Ballerup Kammerkor arbejder med klassisk musik fra renæssancen frem til vor
tid, med fast base i Skovlunde Kulturhus, og giver typisk 6-8 koncerter om året i
ind- og udland. Koret har gennem de seneste år opført dansk musik på
koncertrejser til bl.a. Irland, Estland, Østrig og Færøerne, og senest deltaget i et
internationalt korstævne i Istanbul. Aktiviteterne omfatter både rene a capella
koncerter og opførelser af musiklitteraturens store værker, for de sidstnævntes
vedkommende i samarbejde med andre kor. Koret har for tiden 33 aktive sangere
der kommer fra hele Storkøbenhavn, og det optager løbende nye medlemmer,
der er interesseret i at udvikle sig musikalsk.
Denis Segond tiltrådte som dirigent for Ballerup Kammerkor i efteråret 2012.
Han er født i Frankrig og har fået sin musikalske grunduddannelse i Nice og
Paris. Han fortsatte sine studier i USA og tog mastergrad i komposition ved
Manhattan School of Music i 1996 og to år senere i orkesterdirektion ved Yale
University. Hans relation til Danmark stammer tilbage fra 1999 hvor han var
medstifter af den franske Opera Comique i Danmark. Fra 1999 til 2005 var han
husdirigent og professor ved Idyllwild Arts Academy i California, og siden da
har han delt sine aktiviteter mellem Danmark, USA og Frankrig. Fra 2012 bor
han permanent i Danmark.
I koncertens første afdeling indrammes musik fra 1500-tallet af satser af Niels la
Cour, der i sin musik ofte har søgt inspiration netop i den tidlige musik, og som i
2014 kan fejre sin 70 års fødselsdag.
Piet Hein var en person med mange talenter, der kom til udtryk gennem hans
virke som bl.a. matematiker, arkitekt, designer og opfinder. Som forfatter er han
kendt i store dele af verden for sine gruk, men han har også skrevet mere lyriske
digte. Tre af dem er sat i musik af Vagn Nørgaard i løbet af foråret 2014, og får
deres uropførelse ved aftenens koncert.
Ballerup Kammerkor er medlem af Kor 72. Udførlige oplysninger om kor og dirigent
findes på bkk.dk og www.denissegond.fr

Thomas Tallis (1505-1585)
If ye love me
Jacob Arcadelt (1507-1568)
Ave Maria
Niels la Cour (f. 1944)
Laudate Dominum
Ite, missa est fra Missa Brevis
Fire sange til tekster af Pet Hein (1905-1996)
Svalerne
Her gror græs
Lyset
Året i Danmark

Kristian La Cour, arr. Vagn Nørgaard
Vagn Nørgaard
Vagn Nørgaard
Vagn Nørgaard

Tre danske sange
Septembers himmel er så blå
Gensyn med Danmark
I Danmark er jeg født

Alex Garff (1904-1977) /
Otto Mortensen (1907-1986)
Johannes V. Jensen (1873-1950) /
Svend S. Schultz (1913-1998)
H. C. Andersen (1805-1875) /
Poul Schierbeck (1888-1949)

Tre svenske sange
Stemning
Aftonen
Och jungfrun hon går i ringen

J. P. Jacobsen (1847-1885) /
W. Peterson-Berger (1867-1942)
H. Sätherberg (1812-1897) /
Hugo Alfvén (1872-1960)
folkevise, arr. Hugo Alfvén

