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Den traditionsrige julekoncert i Aars kirke bliver i år med et af Danmarks absolut bedste drengekor, Herning
Kirkes Drengekor. Koret har gennem de seneste år oplevet stor opmærksomhed, ikke mindst i kraft af den
store talent udvikling koret skaber og gennem mange år har skabt. Derudover er koret blevet portrætteret i
den anmelderroste dokumentarfilm ”En stemme for livet”. I anledningen af koncerten i Aars kirke har
menighedsrådet ved Aars kirke allieret sig med Aars Teater Bio som onsdag den 7. november kl 19:00 vil
vise filmen, som optakt til koncerten.
Herning Kirkes Drengekor
Herning Kirkes Drengekor er stiftet i 1949 og er et af landets ældste drenge-mandskor. Koret er inspireret af
den klassiske engelske klang og kortradition, men arbejder med et bredt repertoire spændende fra
gregoriansk sang over renæssance- og barokmusik til nutidige værker. Koret bestiller og uropfører ofte ny
vokalmusik.

Herning Kirkes Drengekor består af omkring 50 drenge og mænd, som næsten alle har sunget i koret siden
de i 3. klasse blev optaget i korets forskole. For mange af de unge sangere er årene i drengekoret
begyndelsen på et professionelt musikerliv som enten sanger, instrumentalist eller underviser.
Herning Kirkes Drengekor har optrådt i mange forskellige sammenhænge – fra Søren Ryges haveprogram og
det danske melodigrandprix til samarbejde med både symfoniorkestre og rockbands. Koret har i de senere
år samarbejdet med både Ålborg, Århus- og Odense Symfoniorkester samt Ensemble MidtVest, og
drengesolister fra koret medvirker jævnligt i opsætninger sammen med Den Jyske Opera.
Herning Kirkes Drengekor giver årligt omkring 25 koncerter i ind- og udland, og har blandt andet sunget i
alle landets domkirker. Desuden har koret i de senere år været på adskillige turnéer i Europa, USA og
Australien med koncerter i bl.a. Sct. Pauls Cathedral i London, Notre Dame i Paris, Washington National
Cathedral, Berliner Dom, Grace Cathedral i San Francisco og Operahuset i Sydney.
Herning Kirkes Drengekor på film
Den anmelderroste dokumentarfilm ‘En stemme for livet’ følger drengekoret over næsten to år fra 20072008 og går tæt på sangere og dirigent ved korprøver og koncerter i Danmark og Berlin. I
dokumentarfilmen ‘Tangentspilleren’ fra 2013 medvirker koret i en mindre rolle, mens hovedpersonen er
korets faste akkompagnatør, Kristian Marius Andersen. Begge film er produceret af Anne Moulvad og kan
købes ved henvendelse til Den Jyske Sangskole.
Koret har arbejdet sammen med dirigenter som Sir David Willcocks, John Hiccocks fra England, Miltiades
Caridis fra Grækenland og Christopher Robinson. I 2013 opførte koret Haydns Skabelsen under ledelse af
Andrew Nethsingha, sammen med hans verdensberømte Choir of st. Johns College fra Cambridge – et
samarbejde som gentages i 2017.
Billetprisen vil være 200,- for både koncert og film. 175,- for koncerten og 50,- for filmen. Vær opmærksom
på at der kun er et begrænset antal billetter til denne enestående oplevelse. Billetterne kan købes på
Kirkekontoret, Kirkeplads 6, Aars.

