Almune Kirkekoncert
Dette dokument indeholder information til brug for optræden med Almune i en kirke eller et
tilsvarende rum, hvor den aftalte optræden er en akustisk formidlingskoncert, traditionel
koncert, samarbejde med kor, deltagelse i gudstjeneste eller lignende.

Ensemblet og musikken
Almune består af 4 musikere, der spiller tidlig musik på historiske instrumenter. Tre af
medlemmerne har arbejdet i mange år som kirkekorsangere, og gruppen har stor erfaring med
at lave kirkekoncerter og deltage i kirkelige handlinger. Musikken gør sig rigtig godt akustisk i
et kirkerum, og kan tilpasses til arrangementet lige fra livlig dansemusik til inderlig, meditativ
pilgrimsmusik. Med mindre andet er aftalt, optrædes der i middelaldertøj.

Scene
Arealet til scenen skal helst være 3x6 meter, minimum 2x4 meter. Vi skal bruge mindst 1 stol
uden armlæn. Alt efter forholdene kan det være en fordel at vi alle sidder ned, så vi har 4 stole
uden armlæn til rådighed. Eventuelt to bænke. Hvis muligt vil vi gerne stå på en hævet scene,
så man kan se os. Vi foretrækker publikum siddende på stole eller bænke foran os.

Omklædning
Før koncerten skal vi bruge et sted at klæde om og have et sted at stille vores udstyr,
instrumentkasser mv. Det kan være ved sceneområdet, hvis der er plads nok. Ellers er et
lokale til omklædning og opvarmning optimalt.

Forplejning
Adgang til vand er vigtigt i forbindelse med koncerten, enten ved at vi kan tanke vand op i en
kande med glas til på forhånd eller have flaskevand eller lignende til rådighed. Eventuel øvrigt
forplejning kan aftales nærmere. En af gruppens medlemmer (HC) er vegetar, så leverer
arrangøren mad, bedes der tages højde for det.

Transport
Vi kører i bil fra Aarhus og tog fra Odense. Med mindre andet aftales, medbringes kun
instrumenter og kostumer til brug for koncerten.

Annoncering
Hent billeder, hør musik og find tekster til brug for præsentation på Almunes hjemmeside. Til
en kort præsentationstekst kan denne bruges som inspiration:
Kraftfulde nordiske folkeviser, pilgrimsmusik og livlige danse fra middelalderen er på
repertoiret til en festlig koncert med Almune. Musikken spilles på historiske instrumenter som
nøgleharpe, drejelire, sækkepibe, tromme og renæssancefløjter, og synges med klang og glød.
Almune leverer en skøn blanding af intense musikalske oplevelser og god underholdning.
Desuden har de stor erfaring med formidling i forbindelse med koncerterne, med baggrund i
historie, religion og musikhistorie fra universitet og musikkonservatorium.
HC Molbech: sang, fløjte, tromme, lur
Molly Granhøj: sang, nøgleharpe, bouzouki
Troels Dueholm: bouzouki, drejelire, sang, fløjte
Christian Mohr: drejelire, sækkepibe, sang
Læs mere og hør musik på www.almune.dk

