
LIDT OM LEMVIG KAMMERKOR 
 
Den 1. oktober 1995 havde Lemvig Kammerkor sin debutkoncert på Museet for Religiøs Kunst i 
Lemvig; samme sted havde koret 5 års fødselsdagskoncert den 1. oktober 2000, 10 års 
fødselsdagskoncert den 1. oktober 2005 og 15 års fødselsdagskoncert den 1. oktober 2010. Den 1. 
oktober 2015 kunne koret så markere sin 20 års fødselsdag, atter på Museet for Religiøs Kunst. 
 
Lemvig Kammerkor kan altså se tilbage på over 20 spændende og begivenhedsrige år med utallige 
koncerter over hele Jylland (plus et par afstikkere til Fyn), fra Frederikshavn i nord til Sønderborg i 
syd, fra Thyborøn i vest til Svendborg i øst. Et par gange har koret deltaget i den udfordrende 
proces at lave fjernsynsudsendelser: ”Vers og viser om Vorherre” fra Vestervig kirke og 
”Musikgudstjeneste fra Lemvig kirke” palmesøndag 2003. To gange har koret været på 
koncertrejse i det nordlige: i 2001 på Færøerne, og i 2004 på Island; i 2006 gik turen til Bornholm, 
og i 2008 til Skotland. I 2012 besøgte koret Sønderjylland og Nordtyskland med koncerter i Ribe, 
Tønder og Flensborg, og i 2016 gik turen til Nordsjælland og København med koncerter i 
Esbønderup kirke, Helsingør domkirke og Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. 
 
4 gange har koret været involveret i den spændende proces at indsynge en cd: i 2000 markeredes 
5 års jubilæet med cd’en ”Over Jylland” med dansk og nordisk kormusik, og i 2005 var det 10 års 
jubilæet, der blev markeret med en ny cd, ”Decembernat”, med sange og salmer fra vinter og jul. I 
2010 indsang koret sin 3. cd til markering af 15 års jubilæet, "Kor på kanten", med et blandet 
repertoire fra korets virke gennem årene. Og endelig markeredes 20 års jubilæet i 2015 med 
endnu en cd - denne gang udelukkende med kompositioner og arrangementer af korets tidligere 
dirigent, Erling Lindgren. 
 
Lemvig Kammerkor har i løbet af årene naturligvis været igennem et stort og bredt repertoire, 
men hjertet banker varmest for den nordiske kormusik, også den nyere af slagsen, og den tyske 
romantik. Af navne, der typisk vil være at finde på korets program, kan nævnes Knut Nystedt, Niels 
la Cour, Otto Mortensen, Carl Nielsen, Weyse, Michael Bojesen, Mendelssohn, Rheinberger og 
Rachmaninoff.  
 
Med jævne mellemrum arbejder Lemvig Kammerkor sammen med andre ligesindede kor om at 
realisere nogle af korlitteraturens helt store værker med orkester og solister; det har resulteret i 
opførelsen af Verdis Requiem, Carl Orffs "Carmina Burana", Händels "Messias" og Faurés 
Requiem. I 2016 og 2017 hedder udfordringen Johannes Brahms' "Ein deutches Requiem". 
 
Lemvig Kammerkor består af ca. 30 erfarne sangere fra Lemvig og omegn, og nogle af disse har 
været med helt fra korets start. Koret stiftedes på initiativ af Erling Lindgren, organist ved Lemvig 
kirke. Fra april 2017 blev dirigenthvervet overtaget af Niels Bitsch Nielsen, organist ved Holstebro 
kirke. 


