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Svend S. Schultz / Ulf Hoffmann

Yndigt dufter Danmark

Svend S. Schultz / Leo Estvad

Midsommersang

Waldemar Åhlén / Wirsén – J. Johansen

Sommersalme

Oluf Ring / Thøger Larsen

Danmark, nu blunder den lyse nat

Fællessang: Du danske sommer, jeg elsker dig.
Niels W. Gade / B.S: Ingemann

Morgensang af ”Elverskud”

Poul Schierbeck / H.C. Andersen:

I Danmark er jeg født

H. Hansen - Oluf Ring / Mads Hansen

Opvåvni

Bent Sørensen / H.C. Andersen

Havet står så blankt og stille

Carl Nielsen / Oehlenschläger:

Underlige aftenlufte

Niels la Cour / B.S. Ingemann

Fred hviler over land og by

Fællessang: Stille hjerte, sol går ned
V. Scotto - O. Breidahl / A. Andersen:

Under den hvide bro

Traditional / Graeme Langager

Irish Blessing

Sponsoreret af Virum Grundejerforening

Frederiksborg Kammerkor er medlem af KOR 72
www.Frederiksborgkammerkor.dk

Fællessange
Du danske sommer, jeg elsker dig
Melodi: Otto Mortensen 1932, Tekst: Thøger Larsen 1923
Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig.
Snart kolde farver i sky og vand,
snart nøgne piger ved hver en strand.
Mer, mer, mer
jeg dog dig elsker, hver gang du ler.

Og når du strakte med åbent sind
de lyse nætter i himlen ind,
imens det dufted' af hyld og hø,
vi bad: lad drømmen dog aldrig dø!
Ak, ak, ak!
Vort hjerte svulmed' af tro og tak.

Du er i sindet jo lunefuld,
dog hjertet inderst er pure guld,
et eventyr er dit glade navn,
og blomster lyser ud af din favn.
Korn, korn, korn
i drømme gror under månens horn.

Og stundom ud af din fulde glød
sprang lyn fra skyen i jordens skød,
og tordenlatter og tordenregn
din troldom spændte fra egn til egn.
Vild, vild, vild
er, skønne sommer, din kraft og ild

Når dine bølger mod bredden gik,
beruset blå som gudinders blik,
en ungdom jubled' din lovsang ud,
hun klædt i solskin og brunet hud.
Ned, ned, ned
til dåb i glemsel og evighed!

Du danske sommer, min hilsen tag,
du lyse nat og du lyse dag!
Går tit du kold over landet hen,
jeg ved, du kommer dog hed igen!
Ja, ja, ja,
jeg ved, dit hjerte er guld endda.

Stille, hjerte, sol går ned
Melodi: Thomas Laub 1915, Tekst: Jeppe Aakjær 1912
Stille, hjerte, sol går ned,
sol går ned på heden,
dyr går hjem fra dagens béd,
storken står i reden.
Stille, stille, hjerte, sol går ned. s

Viben slår et enligt slag
over mosedammen,
før den under frytlens tag
folder vingen sammen.
Stille, stille, hjerte, sol går ned.

Tavshed over hedesti
og langs veje krumme.
En forsinket humlebi
ene høres brumme.
Stille, stille, hjerte, sol går ned.

Fjerne ruder østerpå
blusser op i gløden,
hededamme bittesmå
spejler aftenrøden.
Stille, stille, hjerte, sol går ned!
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