Sange af Chopin
- sunget på dansk Merete Laursen, mezzosopran
Kamilla Sørensen, klaver
“Chopins universielle appeal er genial. Hans musik vinder de mest forskelligartede tilhørere for sig. Når de første
noder af Chopin klinger gennem koncertsalen lyder et lykkeligt suk af genkendelse. Mænd og kvinder i hele verden
kender hans musik. De elsker den. De berøres af den. Hans musik er den menneskelige kommunikations universielle
sprog. Når jeg spiller Chopin ved jeg, at jeg taler direkte til folks hjerter.”
-Artur Rubinstein, pianist-

De 17 sange i opus 74 er tydeligt inspireret af polsk folkemusik, rummer stor variation og masser
af charme. Vi bliver her også præsenteret for en ny vinkel af Chopins umiskendelige
harmonisering. For at formidle disse modersmålssange med størst mulig troværdighed og
intensitet, fremfører vi sangene i dansk oversættelse, lavet specielt til denne indspilning samt
efterfølgende koncertrække. Publikum får herved mulighed for umiddelbart at forstå sangene, som
inspirerede den store komponist.

Der vil ved koncerten være mulighed for CD-køb.
“... da jeg sad i ro og mag og kontrollyttede vores produktion, nød jeg det virkelig. Mens man arbejder med redigering
og mastering, hører man nok, men det trænger kun vanskeligt igennem til hjertet. Men når man så omsider er fremme
ved den sidste gennemlytning, er der pludselig åbent i passagerne indtil sjælen. Og du må tro mig mig når jeg
fortæller, at jeg simpelthen blev rørt og overvældet.”
- Claus Byrith, producer -

Sangeren Merete Laursen er
diplomuddannet fra Det Jyske
Musikkonservatorium. Hun
har bl.a. studeret ved Tonny
Landy og Dorthe Steengaard.
Siden 2003 har hun dannet
fast duo med pianisten
Kamilla Sørensen.

Pianisten Kamilla Sørensen
har studeret ved Anne Øland,
Rodolfo Llambias samt Mirta
Herrera i Rom. Hun
debuterede fra Det Jyske
Musikkonservatourium,
september 2007.

For booking og yderligere information:
Merete Laursen: 26741709 / mezzopranen@yahoo.dk
Kamilla Sørensen: 40581969 / mail@kamillasorensen.dk

