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Københavns Drengekor støttes af:                  

 

  
 

 

800 KIRKEMUSIKAFTENER og meget mere – kan man roligt sætte som overskrift på sæsonen 

2015/16.  

Intet er vigtigere for KØBENHAVNS DRENGEKORS virke end de navnkundige 

Fredagskoncerter – også kendt som Kirkemusikaftener i Københavns Domkirke.  



Først blev de en institution i det danske musikliv med kortere gratis koncerter, i starten i 

Christiansborg Slotskirke, fra 1959 i Vor Frue Kirke.    

De blev fra starten af et rigtigt tilløbsstykke, fordi en stor mængde af den klassiske kormusik man 

kun kunne læse om, pludselig kunne opleves live en stemningsfuld fredag aften vintersæsonen 

igennem. Danmarks Radio transmitterede de fleste – på linje med deres egne Torsdagskoncerter, og 

ofte var det også deres egne musikere, der medvirkede. 

Mængden af koncerter var større end i dag, og de satte ikke alene deres præg på det københavnske 

musikliv. De dannede som i dag grundlaget for de koncertprogrammer, man kunne præsentere rundt 

omkring i Danmark – og ved koncerter i udlandet. 

I dag er der nok lidt færre koncerter sæsonen igennem, men til gengæld er de enkeltvis vokset i 

omfang med langt flere store klassiske symfoniske værker og med en klarere profilering og 

tematisering. 

Gennem mere end 90 år har det været et vigtigt arbejdsvilkår for drengene på Sankt Annæ, at deres 

korarbejde, både i de daglige prøver og ved aftenprøverne sammen med mandskoret, domineres af 

de mange skiftende programmer, de skal nå gennem en sæson.     

Det er det arbejde, der giver dem så stor stilmæssig fleksibilitet og evne til hurtig indlæring! 

At Kirkemusikaftenerne har stor bevågenhed stadigvæk, er der ikke tvivl om.  

Både HM Dronningen og HKH Prins Henrik kastede glans over fejringen i november af program 

nummer 800 med opførelsen af Händels store 

oratorium Samson i samarbejde med en række 

internationale solister og Københavns 

Barokensemble.  

Ellers har også denne jubilæumssæson budt på stor 

spændvidde med musik af én vor tids største danske 

komponister Povl Ruders, amerikanske Morten 

Lauridsen flere programmer med musik af Telemann, 

Juleoratoriet med Copenhagen Phil og tysk 

gæstedirigent og ikke mindst en flot opførelse af 

Bachs Matthæus Passion med den exceptionelle 

Manuel Günther som evangelist. 

Blandt sæsonens andre store begivenheder må 

koncertrækken Europæiske Katedraler nævnes. 

Netop et godt eksempel på, at musik fra mange 

forskellige Kirkemusikaftener kan danne et tekstligt 

sammenhængende program - ASCENSION: 

Et helt tekstligt forløb fra Påskens vågenat over 

Opstandelse, Himmelfart og Pinse blev skabt over 

musik af Palestrina, Carl Nielsen, Edvard Grieg, 

Povl Ruders, Morten Lauridsen og Palle Mikkelborg. 



Og rammerne for de 6 europæiske 

koncerter kunne næppe blive flottere – 

Notre Dame i Paris, Saint Sernin i 

Toulouse, kormusikkens ”grand old man” 

St. Jean i Lyon, St. Ignazio i Rom, den 

hellige Frans’ basilika i Assisi og i 

Venedig Scuola Grande di San Rocco. 

”At høre drengene i denne pragtfulde 

katedral var helt fantastisk. De er utrolig 

talentfulde, det var rørende, hvilket man 

også kunne fornemme på publikum. Jeg 

har fulgt dem gennem lang tid som deres 

protektor. Og det er også derfor, at jeg er 

i Paris i dag for at vise, hvor meget jeg 

beundrer dem.” 

HKH Prins Henrik i BT, 4. juni 2016 

En gallaaften for Palle Mikkelborg i 

anledning af hans 75 års dag med DR Big 

Bandet var en af årets ”nye” oplevelser, 

og også på den meget ærefulde side var 

det at synge Dronningens traditionsrige 

Kunstnerbal ind i Riddersalen på 

Christiansborg Slot. 

Det er blevet en flot tradition at slutte året 

af med en stor koncert i TIVOLIs 

Koncertsal – og så efterfølgende at synge 

midsommer og Sankt Hans ind med 

tusindvis af mennesker omkring Tivoli 

søens bål. Den Danske Strygekvartet var årets fine medspiller denne aften. 

Med mange mindre og hjertevarmende oplevelser indimellem alt det glansfulde har det været en 

sæson med en kæmpe indsats fra teamet omkring Københavns Drengekor – og ikke mindst fra 

endnu en strålende årgang af korsangere i flere generationer. 

Ebbe Munk 

Københavns Drengekor har i sæsonen 2015-16 modtaget støtte fra: 
Augustinusfonden 

Christian P. Hansen og Hustrus fond for almenvelgørende formål 

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune 

Københavns Domkirke 

Københavns Drengekors Venner 

I.F. Lemvigh Müllers Fond 

Knud Højgaards Fond 

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond 

Toyotafonden 
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