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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heinrich Schütz (1585-1672) 
 Also hat Gott die Welt geliebt 
 

Mariamusik 
 
Jacques Arcadelt (1507-1568) 
 Ave Maria 
Francis Poulenc (1899-1963) 
 Salve Regina 
Edvard Grieg (1843-1907) 
 Ave maris stella 
Sergei Rachmaninoff (1873-1943) 
 Bogoroditse djevo 
 

Julemusik fra England 
 
Bob Chilcott 
              The shepherd´s carol 
Peter Warlock 
              Bethlehem down 
              Lullaby, my Jesus 
W. J. Kirkpatrick 
              Away in a manger 
H. J. Gauntlett 
              Once in royal David´s city 
 
Fællessalme: DDS 125 Mit hjerte altid vanker 

 
Julemusik fra Danmark   
               
Carl Nielsen (1865-1931), Grundtvig  (1783-1873) 
                Forunderligt at sige   
14. årh. (arr. Michael Bojesen), Grundtvig  
                Lad det klinge sødt i sky  
A.P. Berggreen (1801-1880) (arr. Bo Holten), Grundtvig 
                Et barn er født i Betlehem  
Franz Gruber (arr. Hans Miessner), Ingemann (1789-1862) 
                Glade jul 
Schlesisk, 18. årh. (arr. Anders Öhrwall), Ingemann  
                Dejlig er jorden    

 


