
 

 
 

Den danske sang er en ung blond pige 

hun går og nynner i Danmarks hus, 
hun er et barn af det havblå rige 

hvor bøge lytter til bølgers brus. 

Den danske sang når den dybest klinger, 
har klang af klokke, af sværd og skjold. 
I mod os bruser på brede vinger 

en saga tone fra hedenold. 
 

Al Sjællands ynde og Jyllands vælde, 
de tvende klange af blidt og hårdt, 

skal sangen rumme for ret at melde 

om, hvad der inderst er os og vort. 
Og tider skifter, og sæder mildnes, 

men kunst og kamp kræver stadig stål, 
det alterbål, hvor vor sjæl skal ildnes 

det flammer hedest i Bjarkemål. 
 

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale, 
thi hjertesproget er vers og sang, 
og lære kan vi af nattergalen, 
af lærken over den grønne vang. 
Og blæsten suser sin vilde vise, 
og stranden drøner sit højtidskvad, 
fra hedens lyng som fra stadens flise 

skal sangen løfte sig ung og glad. 
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TAP-koret (www.tapkoret2.yolasite.com)  PRÆSTØKORET (www.praestokoret.dk)  
Er et blandet voksent amatørkor, som beskæftiger sig med  har eksisteret i 35 år og har mere end 50 sangglade mennesker 
klassisk musik. Koret synger bl.a. større værker ex:  i alderen 25-75 år. Vi er ambitiøse og øver seriøst på 4-6 stem- 
Haydnmesser, Puccini, samarbejder gerne med andre kor  mige værker, men har det også sjovt og hyggeligt, når vi er 
ligesom koret også optræder i udlandet , senest i november  sammen. Koret arbejder med mange musikalske genrer, hvor 
2013, hvor koret afholdt koncerter i Warzawa i samarbejde  hovedvægten er lagt på det klassiske kor-repertoire. 
med polske solister og musikere.  Alene og sammen med andre kor har vi gennem årene opført 
  mange store værker, sidst Brahms ”Ein Deutsches Requiem” 
  i efteråret 2013. Vi synger også gerne de danske sange i både 
GUNDSØKORET (www.gundsoekoret.dk)   ældre og nye arrangementer. 
synger klassisk og anden god musik. Vi er godt 30 sangere, og  Ved koncerten i dag synger Præstøkoret – under ledelse af 
fælles for alle er glæden ved at synge og ønsket om at lære  Charlotte Dagnæs-Hansen – et par sange, en norsk vise, en 
mere og udvikle sig. Koret synger firstemmigt og har et alsidigt  ragtime og den poetiske ”Spring Morning” af John Høybye. 
repertoire med både kirkelige og verdslige satser, klassiske   
værker for kor, musical- og operanumre, danske sange og en   
række sange og viser fra vores nabolande. Vi synger både  EJBYKORET 
a capella og med musikledsagelse.   fra Ejby vest for Køge har eksisteret siden 1990. Vi er et  
  blandet kor på 38 medlemmer, der hver onsdag glæder os 
TAP-koret og Gundsøkoret ledes af korleder og musikpædagog  til at synge et meget varieret repertoire. Fra det klassiske 
Bente Hanke.  over operetter og traditionelle danske sange til det mere 
  moderne. Koret ledes af Tatiane Kisselova Gudnæs, som  
Ved koncerten i dag præsenterer de to kor en række musical  er uddannet operasangerinde og musikpædagog fra musik- 
sange med stykker fra ”Phantom of the Opera”, Chess”, ”Cats”  koncervatoriet i byen Vladimir 180 km øst for Moskva. 
 og ”Aspects of Love”.  Ejbykoret er meget engageret i det lokale musik og kulturliv. 
Korene synger desuden indslag fra Gades ”Elverskud”, samt  Det er blevet en tradition, at vi underholder når der er  
danske og svenske sange.  fernisering i den lokale kunstforening. 
  I august 2013 var Ejbykoret og Jystrupkoret på tourne i 
Benny Andersen er også repræsenteret.  Rusland. Vi besøgte det professionelle kammerkor Raspev 
  og holdt fem koncerter. 
  I dag synger vi bl.a. ”Sommer i Tyrol”, et potpouri og den 
  russiske folkesang ”Katjosja”. 
   
   
  Koncerten støttes af Vordingborg kommune. 
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