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Sankt Annæ Gymnasium d. 26.10.16  

 

Til alle syngende drenge og hele mandskoret 

 

Københavns Drengekor deltager igen i år i Kulturnatten fredag d. 14.10. med to arrangementer i  

Københavns Domkirke kl. 20 og kl. 21.   

Organist Morten Beck, liturg Jesper Stange og dirigent Ebbe Munk. 

 

Program:  SHINING NIGHT 

 

 G. P. da Palestrina: Ave Maria 

 Henry Balfourt Gardiner: Evening Hymn 

 Carl Nielsen: Lær mig nattens stjerne (arr. Kim Nandfred) 

 P.E.Lange-Müller: Serenade 

 Morten Lauridsen: Sure On This Shining Night 

 Bønner og lovprisning efter gammel engelsk tradition 

 Kollekt og velsignelse 

 FÆLLESSALME: Tunge, mørke natteskyer 

  

Kulturnat fredag d. 14.10 

 

Kl. 10.00 Alle drenge møder først kl. 10, da det ellers bliver en meget lang dag. 

Kl. 19.15 Drengene møder i matrostøj til i korprøvesalen. Herrer møder i Skriftestolen. 

 Herrernes mapper, ophold i pausen og omklædning er i Rotunden. 

 Koncerttøj for drengenes vedkommende: matrostøj, sorte strømper og sorte sko –   

 Herrer: smoking, hvid skjorte med alm. krave og skjulte knapper samt sort butterfly. 

Kl. 20.00 Koncert (ca. 25 min.) 

Kl. 21.00 Koncert (ca. 25 min.) 

 Det vil være dejligt, hvis alle drenge husker lidt læsestof/små spil til pausen mellem de 2 koncerter.  

Kl. 21.30 Arrangementet er slut 

 Når drengene forlader kirken kommer de ud af Rotunde-døren og kan mødes med forældre bag kirken. Sidedørene 

 åbnes, så publikum kan komme ud den vej. 

 

Det er ikke nødvendigt for publikum i Domkirken at have et kulturnatspas. Vi beder om, at eftermiddagen bruges til hvile (efter 

skolernes motionsløb - Trivselsløbet), således at alle kan være friske til aftenens 2 små koncerter. Der plejer altid at være mange til 

kulturnatten i Domkirken, og publikum skulle gerne opleve et veloplagt kor. 

 

Med venlig hilsen 

og god efterårsferie! 

Ebbe, Simon, Tine, Inge og Per 


