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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. 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

C. E. F. Weyse (1774-1842)
Lysets engel går med glans (B. S. Ingemann 1789-1862, arr. P. Hillier)
Der står et slot i Vesterled (B. S. Ingemann 1789-1862)
Barcarole (J. L. Heiberg 1791-1860)

Rued Langgaard (1893-1952)
Herre! Gid du ville sønderrive himlene (Esaias 63.19)
I morgenen
Ophøj dig, Gud  (Salmernes bog 57/12)

Carl Nielsen (1865-1931)
Vi sletternes sønner (Ludvig Holstein  1864-1943, arr. C. Dyrst)
Havet omkring Danmark (L. C. Nielsen 1871-1930, arr. A. Faber)

Rued Langgaard (1893-1952)
Tre rosengårdsviser (Thor Lange 1851-1915):
Vel må jeg kysse dig, hjertenskær
Bag muren sidde de roser små
Træt

________

H. Balslev (1867-1952)
Det lysner over agres felt (Ludvig Holstein (1864-1943)

________

Carl Nielsen (1865-1931), arr. John Høybye
Tit er jeg glad (B. S. Ingemann 1789-1862)
Sænk kun dit hoved, du blomst (Johs. Jørgensen 1866-1956)
Den villeste (Mads Hansen 1834-1880)

Otto Mortensen (1907-1986)
Septembers himmel (Alex Garff  1904-1977)

Poul Schierbeck (1888-1949)
Om vore bølgende sletter (Piet Hein 1905-1996)

Thomas Laub (1852-1927)
Stille, hjerte, sol går ned (Jeppe Aakjær 1866-1930)


