
Kære danske venner og kontakter i Schweiz, 

  

Får I gåsehud, når I hører DR Pigekoret synge: ”I Danmark er jeg født”?  

Kan I lide lyden af flerstemmig korsang, fremført at de smukkeste klare pigestemmer? 

  

Elitekoret, Fredensborg Slotskirkes Pigekor og dirigent, Cille Buch, som bl.a. optræder for 
Dronning Margrethe og Kongefamilien, giver snart 7 koncerter i Schweiz. Kom forbi og få en 
bid af den danske sangskat og moderne kortradition. Forvent en professionel performance 
med sangere, der kan deres repertoire udenad, mens de bevæger sig rundt i kirkerummet, så 
akustik og arkitektur forenes. I får lige en forsmag 
her: https://www.youtube.com/watch?v=2Tc2WU_HuvQ&t=20s 

  

Pigerne elsker at optræde og drømmer naturligvis om fyldte kirkerum. Vi skriver derfor for 
at INVITERE jer og HELE jeres netværk til koncert med ”Englestemmerne” ét af følgende 
steder: 

  

1. 13. oktober kl. 20:00                    Kloster Kappel am Albis (nær Zug) – Smukke 
danske og internationale aftensange (40 minutter) 

2. 14. oktober kl. 19:00                Wasserkirke ved Limmatquai (ZH) – Repertoire 
dedikeret danske og skandinaviske gæster (60 minutter) 

3. 15. oktober kl. 19:00                 Ilanz Klosterkirke – Optræden med Bündner 
Jugendchor, som har vundet flere priser (60 minutter) 

4. 16. oktober kl. 11:00                    Einsiedeln Klosterkirke - Optræden ved 
pilgrimsmessen kl. 11:00, efterfulgt af vores egen koncert kl. 12:00 (30 
minutter) 

5. 17. oktober kl. 13:30                    Santa Maria Degli Angeli, Monte Tamaro – 
Pop-up koncert i 1.500 meters højde (45 minutter) 

6. 19. oktober kl. 18:30                    Santa Maria Degli Angioli, Lugano – Smuk 
aftenkoncert (60 minutter) 

  

Der er gratis adgang ved alle koncerter, men vi kan finde på at samle lidt ind. 

  

MERE INFO om vores koncertrejse og generelt om Fredensborg Slotskirkes 
Pigekor: www.fredensborgslotskirkespigekor.dk/schweiz-2022 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2Tc2WU_HuvQ&t=20s
http://www.fredensborgslotskirkespigekor.dk/schweiz-2022


FØLG os på facebook: https://www.facebook.com/Danish-Girls-Choir-of-Fredensborg-Chapel-
257877751430962/?ref=pages_you_manage 

  

  

Vi håber at møde jer alle i Schweiz. TAK for hjælpen med tips og kontakter til flere af jer! 

  

  

På vegne af 

  

Fredensborg Slotskirkes Pigekor 

  

Jane Dalsgaard 

Producent 

Mobil: +45 28436502 

Mail: pr-fredensborgkor@hotmail.com 

Hjemmeside: fredensborgslotskirkespigekor.dk (også på ENG) 
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