Det Fynske Kammerkor blev dannet i 1988 og
markerede sig hurtigt i det danske musikliv.
Anmeldere og publikum har især fremhævet den gode
tekstforståelse, det ekspressive, dynamiske udtryk
samt den fine, nærmest transparente klang.
Dette skyldes ikke mindst korets dirigent igennem
alle årene: Docent Alice Granum. Hun har udviklet
den særlige klang, som Det Fynske Kammerkor er
kendt for.
Koret har medvirket ved mange internationale
arrangementer og begivenheder, og blandt
amatørkor regnes Det Fynske Kammerkor blandt de
bedste i Danmark. Det høje niveau har bl.a. betydet,
at koret jævnligt samarbejder med Odense
Symfoniorkester, ligesom koret har indspillet en lang
række velanmeldte CD’er med hovedvægt på nordisk
korlyrik.
Det er blevet en tradition, at koret hvert andet år
gennemfører en turné. Tidligere har koret været på
koncertrejser til blandt andet Sverige, Finland, Tyskland, Frankrig, Italien, Tjekkiet og Litauen.
Til vores koncerter på Færøerne præsenterer vi en
række nordiske komponister, som på forskellige
måder udtrykker menneskets forhold til Gud
og til naturen.
Gennem musikken tager vi publikum med på en rejse,
som både byder på milde sommeraftener og barske
arbejdsdage i strid blæst på klipperne.

9. juli kl. 16
Christianskirken
i Klaksvik

10. juli kl. 20
Vestmanna Kirke

11. juli kl. 20
Vestkirken
i Tórshavn
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Sverige
Karin Rehnquist:			
(1957 - )
				

Vär inte rädd för mörkret
Tekst: Erik Blomberg

Peter Bruun:			
(1968 - )				

Úr Kistubotninum
Tekst: Oddfríður Marni Rasmussen

Wilhelm Peterson-Berger:
(1867 – 1942)			

Stemning
Tekst: I.P.Jacobsen

Danmark
Arr. Sv.S.Schultz: 			
(1913 – 1998)			

Det er i dag et vejr et solskinsvejr
Tekst: Ludvig Holstein

Danmark
Nielsen/Høybye:			
					

Skal blomsterne da visne
Tekst: Helge Rode

Arr. Jakob Lorentzen: 		
(1968 - )				

Jeg gik mig ud en sommerdag
(folkevise)

Danmark
Per Drud Nielsen:			
Tre Motetter til Kærligheden
(1950 - )				
Tekst: Paulus 1. Korintherbrev kap. 13
						
1) Om jeg så taler med menneskers og engles tunger
						
2) Kærligheden er tålmodig
						
3) Størst er kærligheden
Færøerne/Norge
Tóra Vestergaard			
(sats og oversættelse)		
					

Den første sang
Tekst: Per Sivle
Melodi: Lars Søraas

Færøerne
Kári Bæk: 				
(1950 - )				

Græsset grønnes
Tekst: William Heinesen

Sunleif Rasmussen: 		
(1961 - )				

Aldan brýtur
Tekst: Jógvan Waagstein

Danmark/Færøerne
Vagn Holmboe:
		
Sange mod vårdybet
( 1909 – 1996)			
Tekst: William Heinesen.
						
Fest (Veitsla)
						
Øens kirkegård (Í kirkjugarthi)
						
Sol og sne (Sól og kavi)
						
Græs (Gras)
						
Høbjærgning ved havet (Slóttumenn)
						
Forårsdag (Várdagur)
Danmark
Tore Bjørn Larsen:			
(1957 - )

Fadervor

