3×musik og sang +
1×musik og dans
Åbent hus på Broby Gamle skole
lørdag den 29. marts 2014 kl. 14 – 17
Alle interesserede inviteres til en eftermiddag, hvor Lena Saul & OlgaPolka, Paxtons samt Helle & Peder spiller ny og
gammel folkemusik i kombination med visesang.
På dette åbent hus arrangement skal vi stifte bekendtskab med folkelig musik i mange
af dens afskygninger, først og fremmest
med udgangspunkt i den nordiske og angelsaksiske tradition. Der spilles nutidig musik
men med respekt for den musikalske arv.
Det er netop det, der karakteriserer levende
folkemusik. Tradition og fornyelse går hånd
i hånd, så der skabes nye udtryksformer og
nye melodier.
Paxtons spiller med afsæt i den angelsaksiske musiktradition
Gruppens musikalske udgangspunkt er
amerikansk folkemusik fra 1960’erne, og
dens navn referer til den amerikansk singer
songwriter Tom Paxton. Udover de mange
og nu klassiske 60’er sange spiller Paxtons
seashanties og sømandssange fra sejlskibenes storhedstid i anden halvdel af attenhundredetallet. Paxtons synger på engelsk,
dog er et par af Tom Paxtons sange gendigtet på dansk.
Paxtons er Preben Glud Holm (guitar og
sang), Rudi Sørensen (el-guitar, el-bas og
sang), Klaus Helsøe (harmonika og sang) og
Carsten Arim (djembe og cajun).
OlgaPolka og Lena Saul synger nye og gamle folkesange og viser
OlgaPolka er en trio, der spiller og synger på
dansk men med inspiration fra den amerikanske sangtradition. Nordisk spillemandsmusik er også en af inspirationskilderne.

Der er både nye og gamle sange på programmet - fra skillingsviser til Benny Holst.
Lena Saul er en dygtig visersanger, der synger til akkompagnement af Klaus Helsøes
harmonika. Der bliver tale om en blandet
buket fra gamle københavnerviser over
bakkesange til evergreens af Kai Normann
Andersen.
OlgaPolka er Marianne Friis Olsen (guitar og
sang), Klaus Helsøe (harmonika og sang) og
Karen Andersen (kontrabas).
Helle og Peder spiller op til dans
Denne søndag bliver der spillet op til dans
med musik fra Sejerø efter Gyda Hougård
Jensen.
Ind imellem dansemusikken synger Peder et
par gårdsange.
Der er gratis adgang til arrangementet, og
der sælges øl, vin, vand, kaffe, te og hjemmebagt kringle til rimelige priser.
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