
EASTWIND – lyden af Østeuropa
Koncert og dans

Klezmerduo (DK) - Hałas Duo (PL)

Vi skal dybt ind i hjertet af Østeuropa til Transsylvanien, Moldavien, Galicien,
Bukovina, Ukraine, Rumænien og Polen.
Her blander den livsbekræftende jødiske klezmermusik sig med romatraditionen og
den lokale folkemusik i en forrygende og stemningsfuld hyldest til naturen, livet,
festen og mangfoldigheden. 
 
EASTWIND spiller på traditionelle instrumenter, som man ikke hører så ofte
herhjemme - drejelire, transsylvansk cello, dulcimer, overtone fløjter og polske
trommer som suppleres af harmonika, sopransaxofon og flerstemmig sang. 

Koncerten munder ud i et østeuropæisk bal med fællesdanse, hvor alle kan være
med.

 



 

EASTWIND er en unik konstellation af
polske Hałas Duo og danske Klezmerduo. 

 

Hałas Duo
Jacek Hałas: drejelire, harmonika,
tilinko(overtonefløjte) jødeharpe,
vokal
Alicia Hałas: stortromme, polsk
håndtromme, utogordon
(transylvansk cello)
 
Jacek Hałas er en af Polens førende
folkemusikere. Virtuos på drejelire
og harmonika og en anerkendt og
prisbelønnet komponist. Har
udforsket Østeuropæisk traditionel
musik gennem flere årtier og afholdt
koncerter og workshops over hele
Europa.  Udgivet 9 CD`er hvoraf
flere har modtaget Polsk Radios pris
som årets Folk album. Sammen
med sin kone, percussionisten Alicia
Hałas udgør han Hałas Duo.
www.halas.art.pl

 

Klezmerduo
Henrik Bredholt: sopransax, tuba,
hakkebræt, jødeharpe, ukulele,
vokal
Ann-Mai-Britt Fjord: harmonika,
percussion, vokal
 
Klezmerduo regnes blandt landets
førende fortolkere af den
traditionelle østeuropæisk-jødiske
festmusik – klezmer.
Har igennem mere end 30 år
fordybet sig i klezmermusikkens
sjælfulde og samtidig festlige
univers, som de formidler med
humor og smittende spilleglæde
herhjemme og i udlandet. 
Udgivet 4 CD`er, fået adskillige Folk
Award nomineringer samt modtaget
en pris på Verdensmusikfestivalen. 
www.klezmerduo.dk
 



Hałas Duo og Klezmerduo har udvekslet og inspireret hinanden igennem 25 år. Det er
blevet til mange fælles projekter: teater- og koncertmusikere i Polen, Frankrig og
Danmark, fælles forestillinger og studieprojekter omkring traditionel østeuropæisk musik,
bl.a. i grænseområdet Polen/ Ukraine,/Hviderusland, arrangører af østeuropæiske
danseaftener.
EASTWIND har de sidste 4 år spillet mere end 100 skolekoncerter for Levende Musik i
Skolen.

“Det var en fantastisk skøn aften med Eastwind og så med kædedans til den store guldmedalje, længe
siden jeg har moret mig så kosteligt - tak!”       Flemming Elimar Jensen

"Tak for den herligste aften i Mygind. Hvor er I hammermusikalske og en fornøjelse at være sammen
med!"       Lis Kildegaard

https://www.facebook.com/Eastwind-312783882179087/
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