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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. 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.

Thomas Tallis (1505-1585)
If ye love me
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Beati mortui
Merethe Kuhlmann (f. 1962)
Gud er lys, i ham er intet mørke (1. Joh 1,5-9)
Jeg ved hvor håbet grønnes da (C.J.Boye)
Så vil vi nu sige hverandre farvel (N.F.S.Grundtvig)
Egil Hovland (1924-2013)
Hvem skal vi gå til, Herre (Britt G. Hallqvist)
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Requiem
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De levendes land (N.F.S.Grundtvig)
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Fællessalme: DDS 557 Her vil ties, her vil bies
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Salve Regina
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Ave maris stella

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