- nutidsmusik i kirkerummet
KONCERT MED WORKSHOP
GOSMER KIRKE SØNDAG D. 5. OKTOBER 2019 KL. 19
Signe Nørgaard Fischer, Tom Lindby og Thomas Lennert spiller musik med indhold, som kan sætte
tankerne i gang om livet ... og det, der kommer efter.
Den alsidige trio spiller egne sange og moderne musik, som taler folk i alle aldre.
Repertoiret bliver formet til hver koncert.
Kendte, men også mindre kendte numre - musik fra poprock- og rock- enden af bassinet. Det
kunne være ”klassiske” numre fra kunstnere som U2, Leonard
Cohen, Kim Larsen og Robbie Williams. På sætlisten har også stået nyere navne som Lukas
Graham, Leonora, Coldplay, Rasmus Seebach og Rag’n’Bone Man.
Repertoiret tæller numre som Human, Under stjernerne på himlen, Hold My Hand, Love Is
Forever og Fix You.
Sangen engle.dk, som bandet har fået navn efter, er skrevet af Dodo og Thomas, og den bliver
næsten altid spillet til trioens koncerter.
Ved koncerten i Gosmer Kirke arbejder trioen på at få nyere numre af aktuelle kunstnere på
programmet. Så præcist hvilke numre der bliver disket op med, er stadig en hemmelighed.
Der er også fællessange i koncerten, der samlet varer 1 times tid.
WORKSHOP
Har du lyst til at prøve at synge med, kan du melde dig til hos Karen Louise Bünemann
karen.bunemann@hotmail.com. Der er workshop fra kl. 16, med indlagte pauser og en sandwich.
Det er gratis at deltage, dog betales 30 kr. for sandwich + drikkevarer. Tag gerne din
nabo/tante/ægtefælle/barnebarn under armen og få et par sjove og hyggelige timer sammen.
Lyduniverset leveres af de tre sangere og fra percussion, bas, guitar, måske kirkeorgel og
keyboards.
Signe er til daglig folkeskolelærer i Slagslunde, Tom er freelancemusiker og producer og Thomas er
organist i Hornslet kirke. Alle tre er såvel skabende som udøvende musikere.
” engle.dk gav en helt særlig koncert i Malling kirke med hits af bedste skuffe og løbende invitation
til fællessang.
engle.dk er et forrygende godt sammenspillet band, som med deres gode budskab ramte alle fra 7
- 87 år - og vi gik syngende hjem :-)”
Christine Bugge, sognepræst i Malling kirke og Winni Kilsgaard, organist i Malling kirke

