Nytårskoncert
Den Danske Salmeduo og
Vokalensemble GAIA

Jazzhors og Vor Frelsers Kirke
arrangerer nytårskoncert
Programmet veksler mellem det traditionelt nordisk folkelige og, ikke
mindst i Salmeduoens egne ting, en afspejling af fejringen af Genforeningen,
en af de store kulturelle markeringer, som har lidt så forfærdeligt under
coronaen.
Overordnet set kan vi ikke benægte, at programmet er blevet betydeligt
mørkere end oprindeligt tænkt. Det er lavet, før vi lukkede landet ned i
marts. Utilsigtet har flere af titlerne fået en pointe for vores liv i coronaens
mørke. Det gør ikke noget. Selv om pandemien stadig lurer vil vi se frem til
lysere tider.

JAZZHORS

Koncerten finder sted søndag den 16.
januar 2022 kl. 15.00 i Vor Frelsers
Kirke
Entre kr. 100
Billetsalget starter 29/11 2021 og
købes på:
Nytårskoncert med Den Danske Salmeduo og
Vokalensemblet GAIA | Safeticket

Medvirkende:
Den Danske Salmeduo, Hans Esbjerg og Christian Vuust
Vokalensemble GAIA, dir. Søren Kinch Hansen
Vokalensemble GAIA er et kammerkor. som blev etableret i 1989 med
base i Århus. Vores erklærede mål er at synge musik, som opføres - synes vi
- ufortjent sjældent i Danmark. Vores repertoire er således ikke afgrænset af
perioder, stilarter, komponister men vælges ofte ud fra en tematisk
overskrift som f.eks. i dette tilfælde Under Den Nordiske Himmel. Søren
Kinch Hansen er medstifter af GAIA og ensemblets faste dirigent.
GAIA synger primært a cappella, men vi nyder at samarbejde med
instrumentale ensembler bl.a. Århus Sinfonietta, Concerto Copenhagen og i
denne omgang med Den Danske Salmeduo.

Der kan dog også købes billetter ved
indgangen.

Gaia er Moder Jord i den græske mytologi, og
navnet betegner desuden den teori, som den
britiske forsker J.E. Lovelock har fremsat om
planeten Jorden som en sammenhængende,
selvregulerende organisme. Med navnevalget
vedkender vi os en vis (jysk) jordbundethed og
samtidig en hengivenhed for det frodige, kreative
og organiske princip, som gør musik til liv
mellem mennesker.

