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Julesange for pigekor 1 - DR Pigekoret Antologi Hent PDF Med serien 'Sange for pigekor' ønsker vi at
fokusere på bredden i ligestemmig sang og præsentere de bedste satser fra DR PigeKorets repertoire.

Julesange for pigekor er en del af denne serie, og i dette første bind har vi samlet både original kompositioner
og arrangementer af julens kernerepertoire. Alle satserne i serien er blevet sunget af DR PigeKoret eller DR

JuniorKoret og bag i hæftet findes der noter til alle sangene.

Indhold:

Luk julefreden ind (Michael Bojesen)

Mit hjerte altid vanker (Carl Nielsen) Arr. Tage Mortensen

Juletræet med sin pynt (Egil Harder) Arr. Phillip Faber

Stjernen lyser over Betlehem (SSA) (Phillip Faber)

Stjernen lyser over Betlehem (SA) (Phillip Faber)

Have Yourself a Merry Little Christmas (Hugh Martin) Arr. Susanne Wendt

Barn Jesus i en krybbe lå (Niels W. Gade) Arr. Michael Bojesen

Drømte mig en lille drøm (Kåre Bjerkø) Arr. Phillip Faber

Dejlig er jorden (trad.) Arr. Michael Bojesen
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