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KØBENHAVNS DRENGEKOR

ORDENS
REGLER

Alle udviser
selvfølgelig god
opførsel.

Ved prøver, koncerter og turnéer gælder en række regler for opførsel, som
det er vigtigt at overholde.
Det er vigtigt at huske, at Københavns Drengekor er et af Danmarks mest
respekterede kor. Det skyldes det høje musikalske niveau drengene har,
men også deres gode opførsel ved prøver og koncerter.
I utallige sammenhænge optræder vi sammen med professionelle
musikere, der forventer en koncentreret arbejdsindsats af alle deltagere.
Der er tid til leg, og der er tid til samling og koncentration.
Man skal altid overholde de regler og instrukser, der bliver givet af de
tilsynsførende Tine og Per.
Alle rum og lokaliteter skal forlades i bedste orden. Sommetider er
forholdene trange og pauserne lange. Derfor beder vi om, at drengene altid
har noget med til stille underholdning.
Det er ikke tilladt, for nogen af jer at forlade gruppen på eget initiativ. Skal
du på haste-toiletbesøg, må det kun ske med tilladelse fra en
tilsynsførende.
Når vi er med fly, skal alle sætte sig, således som jeres boardingpas viser.
Betragt flyet som en stillezone. Sikkerhedsselerne er spændt under hele
transporten og må kun tages af, hvis du skal benytte toiletterne. Ellers
bliver du siddende på din plads.

For drengenes vedkommende
indsamles pas inden turen.
Tålmodighed er nødvendigt, når
vi rejser i større grupper. Det
kan tage meget lang tid, før alle
er tjekket ind i lufthavnene.
Drengene får billetter/pas af Per
og Tine. Alle får et deltagernummer, som står på passet.
Du skal være opmærksom på de
nye regler for, hvad man må
have i håndbagagen: Der må
ikke medbringes flydende
væsker eller våbenlignende
genstande. Du vil blive stoppet i
tolden, hvis du har det med og
det er spild af tid. Læs venligst
på Københavns Lufthavns
hjemmeside: http://www.cph.dk/
CPH/DK/MAIN/
Når vi tjekker ind, modtager du
et boardingpas. Det er
gældende som billetten til det fly,
som vi er på vej til at tage. Har
man ikke sit boardingpas, når
man kommer frem til flyet,
kommer man ikke med. Derfor
skal du passe meget på dit
boardingpas! Læg det i en
lynlåslomme og luk lommen.
Pas samler vi ind for alle
drengene efter det sidste tjek.

INDCHECKNING

På busture/rejser skal følgende regler altid overholdes:
1. Man skal sidde på sin plads, når bussen er i bevægelse. Det er
med andre ord forbudt at rejse sig og gå omkring i bussen.
2. Det er ikke tilladt at drikke af glasflasker på busturen.
3. Sæder må ikke føres til liggende stilling, uden man har
tilladelse fra de bagvedsiddende eller tilsynsførende.
4. Det er forbudt at spise slik i bussen. Der bliver pauser, hvor det
er tilladt.
5. Alt med lyd på skal høres med høretelefoner.

INDKVARTERING
De tilsynsførende står for indkvarteringen. Vi tager selvfølgelig
hensyn til drengene, men har også et puslespil der skal gå op,
og det håber vi at alle har forståelse for. Skulle der være nogle
indsigelser, skal de rettes til Tine og Per.
På hotellerne er det vigtigt, at vi alle er opmærksomme på, at
der også er andre gæster. Man går stille og taler ikke højt.
Desuden er værelserne kun for værelsets beboere. Vi er
sammen næsten hele tiden, så i skal ikke farte rundt og besøge
hinanden på værelserne. Man kan være sammen på de fælles
opholdssteder.
Skærme skal slukkes efter aftale med tilsynet. Vi har en lang
turné med mange forskellige indkvarteringer, så det er af stor
betydning, at alle får hvilet, når lejligheden byder sig.
Hos værtsfamilier siger det sig selv, at alle opfører sig pænt. Det
har tidligere været tradition, at have en lille værtsfamilie-gave
med. På denne turné bor drengene privat i London.
Det skal absolut kun være symbolske gaver. Det vil være en god
idé, hvis I får værtsfamiliernes adresse (eller mail-adresse), så I
kan skrive og sige tak for opholdet. Det er også praktisk, hvis I
senere finder ud af, at I har glemt noget.
Orden
Matrostøjet hænges på en bøjle, og luftes så ofte det kan lade
sig gøre. Der bliver nemlig ikke mulighed for at få det vasket
eller renset, og det skal bruges en del. Luftning gør underværker
især lige efter en koncert. Brug din kuffert som kommode, og
hold styr på dine egendele. Du er der ikke så lang tid af gangen,
og jo mindre ting der ryger op af kufferten, jo større er chancen
for at få det med hjem igen.
Korskjorten skal også hænges op efter brug, og må kun vaskes
efter aftale med Tine eller Per.

SPISNING

I Københavns Drengekor anbefaler vi ikke nogen
form for diæt, men vi vil dog understrege, at et
stort, tungt måltid lige før en koncert er meget
uheldigt, da det at synge en koncert, foruden at
kræve dyb koncentration, også er fysisk
anstrengende. Ingen idrætsmand ville lige før en
stor præstation spise et stort måltid. Det skal en
sanger heller ikke.
Når man er på turné og bor hos en værtsfamilie,
er det almindelig god skik at prøve den mad,
man får serveret.
Når man selv skal øse op, er det en god ide at
tage lidt første gang. Selv om det er mad man
godt kan lide, kan det være det smager helt
anderledes end man tror. Får man en stor
portionsanretning, er det ingen skam at levne på
tallerkenen.
Det er på kor-rejser forbudt at spise slik mens vi
kører i bus, tog eller flyver i fly. Kun i pauserne
må drengene indtage den slags i mindre
mængder.
Forbuddet gælder af hensyn til drengenes
almindelige sundhedstilstand på rejser og for at
mindske risikoen for transportsyge.
Det er vigtigt at drikke nok og det skal
understreges, at almindeligt postevand normalt
er fint til at slukke tørsten med. Man må dog ikke
drikke så meget op til prøver eller koncerter, at
man skal på toilettet midt i det hele, da dette som
regel ikke er muligt.

SUNDHED
Det er tilladt at have lidt håndkøbsmedicin med, men det må kun indtages
efter aftale med de tilsynsførende lærere. Plaster er også praktisk at have
med. Et par hovedpinepiller, halstabletter og nogle køresygetabletter/
plastre kan også være rare at have, men stadig er det vigtigt, at drengene
ikke indtager medicin uden aftale med os. Koret medbringer selv lidt
håndkøbsmedicin. Er der nogen der fejler noget ud over, hvad vi kan klare
i en håndevending, opsøger vi lægehjælp.
Er der drenge, der medicineres dagligt, bedes det være anført på
oplysningssedlen. Vi opbevarer gerne ekstra medicin. Det skal mærkes og
afleveres senest dagen før afrejse.
Vandet kan normalt drikkes fra hanerne, og man kan også sagtens børste
tænder i vandet. Vand kan også købes i flasker alle vegne.
Københavns Kommune har, via Europæiske, syge- og
hjemtransportforsikret alle ansatte i kommunen. Denne forsikring
inkluderer alle drenge og herrer. Forsikringen dækker også bagagen, hvis
denne skulle bortkomme. Ofte dækkes dette dog af hjemmets egen
familieforsikring. Det er en god ide at undersøge det inden afrejse.
Vigtigt: Alle skal medbringe det blå sygesikringsbevis!
Oplysningsseddel udfyldes gerne meget detaljeret, og afleveres sammen
med passet umiddelbart efter informationsaftenen torsdag d. 5.4.18

HUSKELISTE
PAKKELISTE
I håndbagagen:
Nodemappe (MEGET VIGTIGT!).
Sygesikringskort.
Et sæt nyrenset matrostøj.
Husk at kontrollere bånd og sløjfe.
Passer størrelsen?
Korskjorten, den skal lægges pænt
sammen og lægges ved
matrostøjet.
Denne folder – og vi forventer, at I
har læst den og bruger den
undervejs!
Lidt underholdning, evt. en god bog.

I kufferten:
Dine sorte sko.
5 par sorte sokker, 6 par andre
sokker.
8 par underbukser.
8 T-shirts.
2 sweatshirts.
1 vindjakke.
2 par lange bukser.
2 par pæne shorts.
1 sæt nattøj (eller T-shirt til at sove i
- ikke bar mave!)
1 par badebukser eller badeshorts.
Håndklæde.
Toilettaske.

Til håndbagagen
og kufferten

Evt. håndkøbsmedicin (se under
afsnittet om sundhed).
Tørklæde eller en buff det trækker
tit i fly!
En sweatshirt på/med, da
aircondition kan være generende.
Armbåndsur på – så I kan
overholde tiderne.
Lommepenge (vi anbefaler max.
svarende til 75 kr. pr dag).
Husk I må ikke have flydende ting
i håndbagagen!

Badesandaler eller andre inde sko.
Et par gode vandresko.
Solcreme gerne høj faktor - husk at
bruge det.
Et rejsevækkeur eller anden form
for vækkeur.
En pakkeliste, så I kan tjekke, at alt
er med fra sted til sted.
Alt dette pakkes i en kuffert, som er
forsynet med kor-navneseddel.
(Gul, blå eller pink)

Alt tøj beder vi om bliver mærket med navn, deltagernummer eller
initialer. Man kan købe nogle strygemærker, som man selv klipper af i
passende størrelser og skriver navnet med en dertil hørende pen.
Medbring gerne et par poser til vasketøj. I bliver privatindkvarteret flere
steder, og I kan spørge pænt, om værtsfamilien vil hjælpe jer med at få
vasket lidt undervejs.
Alle spil. bøger, fotoudstyr mm skal også mærkes med navn.
Øv jer i at pakke kuffert. Fyld ikke kufferten helt, da brugt tøj fylder mere
end rent. I skal selv kunne bære jeres kuffert og håndbagage. Løse
plasticposer bliver væk! Souvenirs skal kunne pakkes i kufferten – så
det er vigtigt med rigeligt plads. Husk også, at der ikke må være
overvægt på vejen hjem!
En tynd dragtpose til matrostøjet kan være praktisk, men den skal
under flyrejser være pakket i kufferten, mens matrostøjet og kor
skjorten skal lægges pænt sammen og pakkes i håndbagagen. – Dette
er af sikkerhedsmæssige grunde, da bagage kan bortkomme.
Alle i koret må kun medbringe én kuffert og ét stk. håndbagage.
Badning
Badning i pools foregår kun efter aftale med de tilsynsførende. Og altid
under opsyn! Aldrig nogensinde på egen hånd! Badning fra strand eller
båd er altid kun med de tilsynsførende og ikke med værtsfamilierne!
Vi følger i drengekoret reglementet for badning udstedt af Københavns
kommune, som kan findes på teambade.kk.dk. I må meget gerne
gennemgå badereglerne hjemmefra.
Badning er opslidende for stemmen og vil derfor foregå i begrænset
omfang. Vi forventer selvfølgelig at du respekterer andre badende.

Lommepenge
Al kost og logi varetages af koret. Dog kan det
være nødvendigt, at du selv sørger for ekstra
drikkevarer, vand o.l.
Lommepengene kan med fordel deles op og
lægges godt gemt i nogle kuverter i kufferten. Du er selv ansvarlig for
dine penge.
Det er en god idé at opbevare penge i en pengekat i små sedler. Det er
en rigtig dårlig idé at vise andre, hvor mange penge du har på dig.
Sørg for at være to sammen, når du handler.
Pas i det hele taget på alle dine værdier (elektronisk udstyr o.l.), og
husk aldrig at stille håndbagage fra dig!
Nodemapper
Både drenge og herrer er selv ansvarlige for, at nodemappen og for
drengenes vedkommende også matrostøjet er i håndbagagen ved alle
flyrejser. Mappen skal huskes til prøver, og du må selv holde styr på, at
din mappe huskes efter koncerter og prøver. Ved ankomsten til Kastrup
står en nodearkivar og samler nodemapperne i en kuffert. Alle bedes
huske at aflevere sin mappe.
Kontakt til koret
Skulle der under koncertrejsen opstå situationer, hvor forældre eller
pårørende får behov for at komme i kontakt med koret, kan dette ske
ved henvendelse til sekretær Inge Ringholm på skolens
administrationskontor alle skoledage kl. 9.00 - 15.00 på telefon
36140154

Dirigent & kunstnerisk leder Ebbe Munk
Turnéleder Jacob Ægidius & producent Maria Winther
Jørgensen, Mobil +45 21 48 88 05
Tilsyn Per Rene Kristensen & Tine Jarl Christensen, Mobil
+45 21 48 48 61

Monday 23rd April
10:20

Check-in CPH Airport, Kastrup

Group Check-in

12:20

Departure, TP 757 to Lisbon
Light meal (snack) on ﬂight
Arrival Lisbon Airport. English speaking assistant
will be waiLng for the group
Ph. Contact in Portugal: + 351 9388 92703
Bus to + check in at:
Hotel Avani Avenida Liberdade (Boys)
Hotel Tivoli Avenida Liberdade (Men and Staﬀ)
Dinner for all at Bonjardim Rei dos Frangos,
Travessa de Santo Antão 7-11, Lisbon, 1150-312

TAP
3h 50m

15:10
16.30

30 min.

Tuesday 24th April
7:00-9:00

Breakfast at Hotel

9:15

Check-out Hotel (NB! only boys)

9:30

Depart for Panoramic tour of the city with
English speaking guide.
The tour ends in the Belem quarter (close to the
Jeronimos Monastery). Lunch in the
neighbourhood.
Rehearsal with harp (Helen Davies)
Rua dos Jeronimos, 3 (besides the Monastery)
Aaer the rehearsal: Transfer to hotel by bus

14:30-17:30

Circa 18:30
20.00
21:30

All luggage in the
bus
Remember to bring
Concert dress

Check-in boys at Olissipo Oriente hotel
Dinner at hotel, boys only
Adults, dinner at Restaurante Chapitô à Mesa,
Costa do Castelo nº7

Wednesday 25th April
7:00-10:00

Breakfast at hotels
Leisure Lme
Lunch

13:45
14:15
15:00-15:50
16:00

Transfer from Olissipo Hotel
Transfer from Tivoli Hotel
Rehearsal, Monastry
Change clothes in the same rehearsal room as
Tuesday, located in Rua dos Jeronimos, 3.
Concert, Monasterio de San Jerónimo de Lisboa

17:00

Bus transfer to hotels aaer the concert.
20:00

Dinner at hotel, boys only

Bring everything to
the bus aaer the
rehearsal.

Thursday 26th April
7:00-10:00

Breakfast

10:00

Departure by bus, boys: Sightseeing day, leisure
incl. lunch
Departure from the city center to Océanario
Walk 900 m to hotel (boys)
Dinner at hotel, boys only

16:00
20:00
Friday 27th April
7:00-8:00

Breakfast + Check-out

8:30

Pick up, Tivoli Avenida Hotel (Male choir and
Staﬀ)
Pick up, Olissipo Oriente (boys)
Coach Travel to Salamanca incl. lunch stop on
route in Fundao or Castelo Branco or similar.
Check-in, Hotel Abba Fonseca, Salamanca
Sightseeing – guided walking tour
Dinner at hotel (boys)
Dinner for male choir + staﬀ: Mesón Cervantes,
Plaza Mayor 15

9:00
Cirka 17:30
18.30
20:30

500+ km/7-8 hours

Saturday 28th April
7:00-10:00

Breakfast

13:30

Lunch at hotel (boys only)
Transfer from hotel (walk)

15:30-17

20:30

Rehearsal, Catedral Vieja de Salamanca
Light meal (with assistance from Josu)
Rest at hotel
Walk to the church
Concert, Catedral Vieja de Salamanca

Remember to bring
Concert dress

Transfer to hotel (walk)
Sunday 29th April
8:00-

Breakfast at Hotel

10:00

Pick up at hotel
Coach drive to Sevilla with stop in Hervás from
11.30 – 13.30 incl. lunch
Check-in at Hotel Ribera de Triana

Circa 18:30
20:00

Dinner at hotel (boys only)
Dinner for Male Choir

500 km

Monday 30th April
07:00-9:00

Breakfast

10:00

Sightseeing and City Walk (leaving from hotel).
Visit to Santa Cruz and Alcazar Fortress.
Lunch at hotel (boys)
Rest at hotel
Transfer from hotel by bus
Rehearsal, Iglesia Colegial del Divino Salvador de
Sevilla
Light meal in the neighbourhood (assisted by
Josu)
Concert
Back to hotel aaer the concert

13:30
16:00
16:30-17:45

21:00

Remember to bring
Concert dress

Tuesday 1st May
08:00-09.30
10:00
Circa 13:00

19:30

Breakfast & Check-out Hotel (Luggage to be
stored)
Departure by bus

210 km/ 3 hours

Arrival Torremolinos
Check-in (15.00 or when rooms are ready) at
Hotel Sol Principe (Boys)
Lunch for boys
The bus with the male choir conLnues to
Málaga.
Check-in (15.00 or when rooms are ready) at
Hotel Málaga Palacio (Men)
Dinner at hotel, boys
Dinner, male choir

Wednesday 2nd
07:0013:00

Breakfast
Leisure
Lunch at hotel (boys only)

16:30
17:30-18:45

Bustransfer from hotel, boys
Rehearsal, Catedral de Málaga
Light meal

21:00

Concert

Cirka 22.15

Transfer to boys’ hotel by bus aaer the concert
Male choir: walk to hotel

Thursday 3rd May
07:00-

Breakfast

Remember to bring
Concert dress

10:15

Pick-up, Male Choir

11:00

Pick-up, Boys

14:20
16:15

20.30

Departure to Málaga Airport
Check-in
Departure to London with BA8488
Light meal/snack on ﬂight
Arrival, London City Airport
Bus transfer to Royal Horseguards Hotel
Check-in at hotel, full group
Dinner for boys at restaurant near hotel.
Male choir: Dinner at Café Murano, 33 St.
James’s street.

30 min.
BriLsh Airways
2 h 55 min

Friday 4th May
06:30-10.00
14:30-16.15
19:30

Breakfast
Leisure Lme with group
Rehearsal, St. James’s Church Piccadilly – with
Canzona Baroque Ensemble
Light meal
Concert
Walk back to hotel aaer the concert

Bring concert dress!

Saturday 5th May
07:00-10:00
10.30

Breakfast
Transfer by coach from hotel to Cambridge

12.30

Lunch at Kings’ College

16.00-17.15 / 17.30

(possibility: sit in at Kings’ College rehearsal with Stephen
Cleobury Or Evensong, Kings’ College Chapel (as audience)

18:40
19:45

Recital, King’s College Chapel
Transfer by coach to hotel in London (with a
packed tea for dinner)
Arrival at hotel

Cirka 22.00

Cirka 2 hours drive.
Bring concert dress!

Sunday 6th May
07:00-9.00

Breakfast at Hotel

9.30
10:00

Transfer by coach to St Katharine’s Danish Church Korskjorter +
(16 boys, 8 male singers)
korslips!
Short rehearsal, Danish Church

11:00

Service, Danish Church.

12:00

Lunch in Danish Church (16 boys, 8 male singers,
staﬀ)
The 14 boys at hotel go by public transport to
Camden market with Tine and Per
Aaernoon at Camden Market (all boys)

16.00

Pick-up by bus. Going back to the hotel
Dinner for boys

Monday 7th May

15.00

Breakfast
Leisure Lme with group
Walk to Westminster Abbey

15:45-16:40

Rehearsal, Westminster Abbey

17:00

Choral Evensong in Westminster Abbey
followed by a recepLon for male singers and
Staﬀ.

20.00

Full group: Goodbye dinner at a restaurant near
the hotel.

06:30-10:00

Tuesday 8th May
06:30-10:30

Bring concert dress

Breakfast

11:00

Hotel check-out
Pick-up at hotel
Transfer to Heathrow Airport by coach

12:00
14:05
17:00

Check-in
Departure to Copenhagen SAS SK504
Arrival, Copenhagen Airport

SAS
1h 55 min

Lissabon har omkring 565.000 indbyggere, og Stor-Lissabon (med de
administrativt selvstændige forstadsområder) har over 2.700.000
indbyggere.
Lissabon er bygget på og omkring syv høje, og niveauforskellene er
store. Den mest kendte høj er Sâo Jorge med det imponerende slot
Castelo de São Jorge på toppen. De andre seks høje har enten en
kirke eller et udsigtspunkt på toppen.
Byen er ældre end Rom og alle andre hovedstæder i Vesteuropa.
Legenden fortæller, at byen fik sit romerske navn, Olisipo efter den
græske helt Odysseus, som på sin rejse tilbage fra Troja tog sig tid til at
standse her for at forføre nymfen Calypso. Af sorg over hans afsked
forvandlede hun sig til en slange, hvis bugter dannede de syv høje, som
byen ligger på.
Der vil være en fællespisning den første aften sammen i Lissabon.
Vi skal synge i Monasterio de San Jerónimo de Lisboa.

Salamanca er en by i det centrale Spanien og hovedstad i provinsen
Salamanca, den har et indbyggertal på 160.331 (2005). Byens
universitet blev grundlagt i 1218.
Vi skal synge i Catedral Vieja de Salamanca
Sevilla er den største by i det sydlige Spanien og gennemløbes af
floden Guadalquivir. Den er hovedstad i Andalusien og i provinsen
Sevilla. Sevilla har 689.434(2017) indbyggere.
Sevilla kaldes af mange for Spaniens stegepande grundet de meget
varme somre og det flade landsskab i regionen, hvori den ligger.
Turister kan stadig nyde byens middelalderstemning med snoede gader
og utallige gågader. Sevilla har en rig historie, som også den dag i dag
afspejler sig i form af romerske, kristne, mauriske og selvfølgelig mere
moderne bygningsværker.
Det var fra Sevilla, Columbus i 1492 stævnede ud med kurs mod den
Nye Verden. La Giralda, en maurisk minaret fra det 11. århundrede,
fremstår i dag som Sevillas vartegn. Sevilla Katedral er rent teknisk den
største i verden, den påbegyndtes i 1402 og stod færdig 104 år senere.
Katedralen er overdådigt udsmykket og indeholder (måske) de jordiske
rester af Columbus.
Vi skal synge i Iglesia Colegial del Divino
Salvador de Sevilla.

Málaga (i antikken "Malaca") er en havneby i Andalusien i det
sydlige Spanien. Málaga, der ligger på Costa del Sol-kysten, er
hovedbyen i provinsen Málaga. Byen har ca. 568.479 indbyggere og er
dermed den 6. største by i Spanien.
Byen der er omgivet af bugten med samme navn er omgivet af
bjergerne Sierra de Mijas og Montes de Málaga. Gennem byen flyder
floderne Guadalmedina og Gaudalhorce, som begge munder ud i
Middelhavet.
Byen har et behageligt middelhavsklima med varme sommer- og milde
vintermåneder. Den relative nærhed af bjergene har indflydelse på
kystklimaet gennem mødet med forskellige temperede luftmasser. Den
årlige gennemsnitstemperatur er 18 °C.
Malaga, med navnet ‘Malaca’ (stedet, hvor man salter fisk) blev
grundlagt af fønikerne omkring 8. århundrede før Kristus.
I begyndelsen af det 8. århundrede begyndte det gotiske monarki at
forfalde, og fra Nord afrikas kyst begyndte araberne at invadere den
Iberiske halvø. Málaga kom under maurisk styre i 743.
Málaga rummer bl.a. borgen Alcazaba samt fæstningen Gibalfaro, der
stammer fra maurernes tid 743-1487. Sidenhen er byen blevet
generobret af et katolsk kongedømme i 1487.
Vi skal synge i Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación.

Koncertprogram i Portugal og Spanien
Onsdag 25. kl. 17:30 - Monasterio de San Jerónimo de Lisboa.
Lørdag 28. kl. 20:30 - Catedral Vieja de Salamanca.
Mandag 30. kl. 21 - Iglesia Colegial del Divino Salvador de Sevilla.
Onsdag 2. maj kl. 21 - Santa Iglesia Catedral Basílica de la
Encarnación - Catedral de Málaga.
Palle Mikkelborg: A Noone of Night
Dear God, Be Good to Me
Morten Lauridsen: O magnum mysterium
HARPE SOLO
Stephen Henriksen: The Meadow
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Sicut cervus & Sitivit anima mea
Sven-David Sandström:
Sicut cervus & Sitivit anima mea
HARPE SOLO
Adolf Sjödén: Elegie
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Jauchzet dem Herrn, alle Welt, Psalm
100
Carl Nielsen: Benedictus (fra 3 motetter, op.55)
HARPE SOLO
Rhian Samuel: Ymhell y mor (Far across the sea)
Carl Nielsen: Lær mig nattens stjerne
Sergej Rachmaninov: Bogoroditse / Ave Maria (fra Vesper, op. 37)
Palle Mikkelborg: Oh Divine Master

London er hovedstaden og den største metropolregion i Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland. Byens kerne City of London
har omtrent sine middelalderlige grænser; men sent i 1800-tallet har
navnet "London" også refereret til hele den hovedstad, der har udviklet
sig om selve byen.
London har tre verdensarvssteder: Palace of Westminster, Tower of
London og den historiske bosættelse Greenwich. Byen er en af verdens
førende kommercielle, finansmæssige og kulturelle centre, og dens
indflydelse på politik, uddannelse, underholdning, massemedier, mode
og kunst bidrager alle til dens status som en vigtig verdensby.
London har en officiel befolkning på 9,509.000 pr. midt-2016 inden for
grænserne af Greater London og er en af de største byer i EU målt på
befolkning.
I London vil drengene blive privat indkvarteret.
Vi skal synge i St. James´s Church Piccadilly, St. Kathrines Church og
Westminster Abbey.

Cambridge
Cambridge er en by i England med 123.867 indbyggere (2011) og
ligger ca. 80 km nord for London.
Byen er mest kendt for Cambridge Universitet, som er grundlagt i
1209. Det er et at de førende universiteter i verden indenfor forskellige
kategorier.
Cambridge fik status som city i 1951. Dette skete som en
anerkendelse af byens store betydning gennem tiderne.
De fleste cities har en domkirke. Det har Cambridge ikke. Den
nærmeste domkirke ligger i Ely omkring 23 km fra Cambridge.
Vi får tid til en lille sightseeing i Cambridge.
Vi skal synge på King´s College.

Koncertprogram i England
Fredag 4. kl. 19:30 - St James's Church Piccadilly - med The
Canzona Baroque Ensemble.
Vagn Holmboe: A Lyke Wake Dirge op 110
Felix Mendelssohn Bartholdy: Jauchzet dem Herrn, alle Welt (Psalm
100)
Carl Nielsen: Benedictus (fra 3 motetter, op.55)
Lær mig nattens stjerne
Sven-David Sandström: Sicut cervus / Sitivit anima mea
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Sicut cervus / Sitivit anima mea
Barokensemblet Canzona spiller:
Georg Muffat: Armonico Tributo (Salzburg 1682)
Sonata No 2 in g-minor
Grave / Allegro / Grave – Allegro – Grave / Aria / Sarabande / Grave /
Borea
Kor og orkester:
Johann Sebastian Bach: Jesu, meine Freude, Motet BWV 227

Lørdag 5. kl. 17:30 - Evensong i King's College Chapel.
Balfour Gardiner: Evening Hymn
Vagn Holmboe: Dirge, from Border Ballads, op.110
Giovannin Pierluigi da Palestrina: Sicut cervus desiderat /Sitivit anima
mea
Sven-David Sandström: Sicut cervus desiderat / Sitivit anima mea
Sergej Rachmaninov: Bogoroditse (fra Vesper, op. 37)
Carl Nielsen: Benedictus (fra 3 motetter, op.55)
Lær mig nattens stjerne
Sænk kun dit hoved, du blomst

Søndag 6. kl. 11 - Medvirken ved gudstjeneste i den danske
kirke i London, St Katharine’s.

Mandag 7., kl 17 - Extended Choral Evensong i Westminster
Abbey.
Introit:
Valdemar Åhlén: Summer Psalm
Preces:
William Smith: Prayers and Responses I
Psalm:
Sven-David Sandström: Sicut cervus / Sitivit anima mea
Nunc dimitis:
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Nunc dimitis for double choir
Magnificat:
Ludovico Viadana: Magnificat (på dansk, som den synges i
Københavns Domkirke)
Repsonses:
William Smith: Prayeres and Responses II
Robert Stone: Lord’s Prayer
Anthem:
Henry Balfour-Gardiner: Evening Hymn for choir and organ
Final hymn:
Carl Nielsen: Benedictus

Deltagerliste drenge:

Mandskor:

Albert Buch Ørum Villumsen
Jannik Hjorth Hauerberg
Jonas Sigfusson Paludan
Markus Haugaard Haldrup
Christian Daél Antonius
Eskil Sigfusson Paludan
Frederik Jellum
Sylvester Alexander Neye
Valdemar Wenzel Most
Emil Germann Wiberg Jensen
Florian Silius Rubek Kahlmeyer
Johan Georg Slot Petersen
Jonathan Hermann Pless
Jonathan Holum Jeppesen
Julius Wildfang Andersen
Valdemar Olsson Nøjgaard
Louis Emil Kamph
Oliver Dam Fredens
Oscar Begtrup Solberg
Terkel Kürstein Kjellberg
Alexander Schaufuss
Alfred Benedict Severinsen
Nordin
Asger Tang Bjerregaard
Eliah Bømler Kjerland
Laurits Herman Breck
Mathias David Bordonaro
Max Alfred Clementsen Scheutz
Benjamin Kudzanai Kyrin Ndlovu
Daniel Aamer
Simon Kynne Vennike

Thomas B. Richardt
Jens Sønderstrup
Martin Willumsen
Stephen Yeseta
Mads Bagge Lange
Jacob Ægidius
Lauritz Jakob Thomsen
Mikkel Pleidrup
Nis Petersen
Mikkel Tversted
Simon Brøndal
Kristoffer Emil Appel
Benjamin Theis Nellemose
Torsten Nielsen

