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Julekoncert med

Ballerup Kammerkor
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. Istanbul og Sydslesvig, og har senest i foråret 2015 givet
tre koncerter i Nice og Menton med et program præget af Carl Nielsen og Rued
Langgaard. Aktiviteterne omfatter både rene a cappella koncerter og opførelser
af musiklitteraturens store værker, for de sidstnævntes vedkommende i
samarbejde med andre kor. Koret har for tiden 30 aktive sangere der kommer fra
hele Storkøbenhavn, og man kan finde mere om dets aktiviteter på bkk.dk.
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.

Ballerup Kammerkor er medlem af Kor 72. Udførlige oplysninger om kor og dirigent
findes på bkk.dk

Javier Busto (f. 1949)
Ave Maria
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Sechs Sprüche, op. 79
Im Advent
Weihnachten
Am Neujahrstage
In der Passionszeit
Am Charfreitage
Am Himmelfahrtstage
Gustav Holst (1874-1934) / Christina Rossetti (1830-1894)
In the bleak midwinter
Bob Chilcott (f. 1955) / Clive Sansom (1910-1981)
The shepherd´s carol
Peter Warlock (1894-1930) / Bruce Blunt (1899-1957)
Bethlehem Down
Lullaby my Jesus (arr. Andrew Carter)
Fællessalme DDS 123: Her kommer, Jesus, dine små
Ruben Liljefors (1871-1936) / Jeanna Otherdahl (1879-1965)
När det lider mot jul
Gustaf Nordqvist (1886-1949) / Edvard Evers (1853-1919)
Jul, jul, strålande jul
Michael Prætorius (1571-1621) / Mariavise (15. årh.)
En rose så jeg skyde
Niels W. Gade (1817-1890) / H. C. Andersen (1805-1875)
Barn Jesus i en krybbe lå
Carl Nielsen (1865-1931) / N. F. S. Grundtvig (1783-1872)
Forunderligt at sige
Nils Lindberg (f. 1933) / N. F. S. Grundtvig
Det var midt i julenat
C. E. F. Weyse (1774-1842) / N. F. S. Grundtvig
Velkommen igen, Guds engle små
Schlesisk melodi (18. årh.) / B. S. Ingemann (1789-1862)
Dejlig er Jorden (arr. Anders Öhrwall)

Her kommer, Jesus, dine små,
til dig i Bethlehem at gå;
oplys enhver i sjæl og sind
at finde vejen til dig ind.

Så drag os ganske til dig hen
o Jesus, du vor sjæleven,
at hver af os så inderlig
i troen må omfavne dig.

Vi løber dig med sang imod
og kysser støvet for din fod;
o salig stund, o klare nat,
da du blev født, vor sjæleskat!

Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt,
men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!

Velkommen fra din himmelsal
til denne verdens tåredal,
hvor man dig intet andet bød
end stald og krybbe, kors og død.

Her står vi nu i flok og rad
om dig, vort skønne hjerteblad.
Ak, hjælp at vi og alle må
i Himlen for din trone stå.

Men Jesus, ak, hvor går det til,
at dog så få betænke vil
den inderlige kærlighed,
der drog dig til vor jammer ned?

Så skal det ske at vi engang
blandt alle helgens frydesang
i Himlens søde Paradis
skal prise dig på englevis.

Dejlig er Jorden
prægtig er Guds Himmel
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på Jorden
går vi til Paradis med sang
Tider skal komme
tider skal henrulle
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
Englene sang den
først for markens hyrder.
Skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

H. A. Brorson
B. S. Ingemann

