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I november 2015 og januar 2016 gav koret to
opførelser med fransk musik i henholdsvis Søborg
kirke og Høje Taastrup kirke. Hovedværket var Messe
Solennelle for kor og orgel af Louis Vierne, begge
gange med Søborg kirkes organist Ida Borup Søgaard
ved orgelet. Vierne var i mange år organist ved Notre
Dame i Paris, er praktisk taget ukendt i Danmark, men
oplever netop i disse år en renæssance i såvel Frankrig
som USA. Ud over messen bød programmet bl.a. på a
cappella satser af Duruflé, Poulenc og Ropartz.

Efter en påskekoncert i Skævinge kirke bød
sommerkoncerten i Skovlunde Kulturhus på en
danmarkspremiere med 100 års forsinkelse - uddrag af
operaen Treemonisha af Scott Joplin. Da Scott Joplin,
mest kendt for sine ragtime kompositioner, døde i
1917, havde han selv kun haft mulighed for at opleve
sin opera en enkelt gang, som en koncertopførelse i
Harlem 1915, hvor han selv sad ved klaveret. Den blev
glemt, men genfundet i 1970, og er siden da blevet en
succes mange steder i USA og i en række europæiske
lande. Men det er musik som nu for første gang blev
opført i Danmark. med sopranen Randi Gislason i
titlerollen og koncertpianisten Carol Conrad ved
klaveret. Ud over Treemonisha bød koncerten på
musik af en række yngre amerikanske komponister,
hvis værker de senere år er blevet populære og opført
af kor over hele verden.

Året 2016 blev afrundet med en efterårskoncert i
Melby kirke og en julekoncert i Skovlunde kirke.

Dirigenten for det hele er Denis Segond, der er fransk
af fødsel og uddannet i Frankrig og USA. Han har haft
tilknytning til Danmark i en årrække, og fra 2012 er
han fast etableret her.

Mere information om koret og dets aktiviteter findes
på hjemmesiden bkk.dk.

Kontakt jes@bkk.dk eller denis@bkk.dk.
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