HØJSANGEN
KONTAKT :
Else Mathiassen
Østergade 44,2 , 7900 Nyk. Mors
Tlf 20701876
www.elsemathiassen.dk
Eller
KLEZMERDUO / Henrik Bredholt
& Ann-Mai-Britt Fjord
Poul Sloths Vej 14 , 8270 Højbjerg
Tlf. 86 194092
mail@klezmerduo.dk

VARIGHED : 45 minutter + evt. efterspil
med foredrag/samtale.
PRIS : 9200 kr. (incl. moms) + transport

ELSE MATHIASSEN
&
KLEZMERDUO
HENRIK BREDHOLT * ANN-MAI-BRITT FJORD

HØJSANGEN

MEDVIRKENDE

En musikalsk danse- og fortælleforestilling
med Else Mathiassen og Klezmerduo.

Else Mathiassen er fortæller, danser og foredragsholder. Medleder og fast underviser på ”Fortælle
Akademiet”. Fhv. forstander på Vestjyllands
Højskole. Har bl.a turneret i ind- og udland med
teater- og danseforestillinger.
Hun er stærkt inspireret af vores folkelige
rødder i det nordisk/
kristne og har formidlet dette indenfor det
eksperimenterende
rituelle teater. Har
turneret med teater og
danseforestillinger i
ind og udland og er pt
aktuel med performance foredraget ” Grundtvig og
kvinderne”
Læs mere på www.elsemathiassen.dk.

“Vågn op nordenvind, kom søndenvind. Lad det lufte
i min have, lad dens balsam strømme
Min elskede skal komme til min have og spise af dens
herlige frugter”
Skønheden, legen, lysten - Højsangen “Sangenes
Sang” fortælles i recitation, dans musik og sang. Det
er kærlighedshistorien gennem alle tider, hvor dansen, musikken og kostumerne fører publikum ind i
det orientalske univers.

En hyldest til kærligheden i 5 årtusinder
Salomons højsang fra Det Gamle Testamente er en
samling af vers, som for flere tusind år siden blev
digtet af de stammer, der boede og vandrede mellem
Tigris og Eufrat, de syriske bjerge og Nil –deltaet.
Det er kærlighedsdigte udformet som vekselsang mellem Salomo og Shulamit.
Højsangen besynger kvindens og
mandens skønhed i kærligheden til
hinanden. Dengang som i dag bliver
sangene brugt i de jødiske bryllupsritualer.
Musikken tager udgangspunkt i den stemningsfulde
jødisk-sefardiske tradition, der er inspireret af det
orientalske og som knytter tråde tilbage til bibelsk tid.
Teksterne fra Højsangen bliver sunget på hebræisk.
Efterfølges gerne af musik, foredrag/samtale.

Spillesteder:
Kirker, menighedshuse,
forsamlingshuse og på
scenen.

Klezmerduo består af Henrik Bredholt (sopransaxofon, santur, darbuka, jødeharpe, vokal) og AnnMai-Britt Fjord (harmonika, darbuka, vokal). De
var blandt de første, der præsenterede den østeuropæisk-jødiske klezmermusik i Danmark for 30 år
siden. Det har ført
til en omfattende
turnèvirksomhed
herhjemme og i udlandet. Anmelderne
skriver: “sjælfuldt
og sanseligt udtryk”, “formidabel
teknik”, “smittende
spilleglæde”.
Læs mere på www. klezmerduo.dk

