Anders & Henriette Hald
Oplev en sjælden, kraftfuld heltetenor fylde kirkens rum. Sang og musik
tilpasses kirkeåret i sang ord og tone.

Har I lyst til en koncert, hvor alle de elskede og kendte numre bliver spillet?
Så har I muligheden i netop denne koncert, hvor vi indrammer hele højtiden i fælleskab
med jer.
Oplev en ægte operasanger synge de salmer, værker og sange I kender og holder af. Koncerten er af høj kvalitet og består i høj grad af sang og musik som folk kender og har lyst til
at komme og høre. Operasanger (tenor) Anders Hald og organist Henriette Hald har 20
års erfaring som musikere og formidler en kirkekoncert, der går lige til hjertet. Parret har
lange klassiske uddannelser bag sig. Anders Hald har medvirket i flere operaer på det ny
operahus i København og rundt om i Danmark og Tyskland. Kendt i bl.a. rollen som Samson og medvirken i Tryllefløjten sammen med bl.a. Kurt Ravn. Med os har vi også organist
Søren Lind og vores datter Leonore. Hun synger smukt sammen med sin far.
Vi har rødder i folkekirken. Med respekt for kirken og Evangeliet tilpasses repertoiret
klas-sisk og folkeligt med stor spændvidde, lige fra årstidssange og salmer til kirkearier,
musi-cal og kendte kirkemusikskalske værker.
Koncerten er en pakke, I sammensætter efter jeres smag. Vi tænker på detaljerne og klargør alt omkring koncerten. Dvs. rent praktisk medbringer vi selv alt nødvendigt udstyr lige
fra klaverer til forlængerledninger, og spiller selv til de 3 fællessalmer, hvis ikke jeres
orga-nist er til stede. Vi bruger kirkens orgel til en afdeling uanset dets størrelse. Program
til koncerten og info til kirkeblad og kirkens hjemmeside sendes i god tid. Vi giver jer en
kon-cert, hvor alle kan synge og nynne med og gå opløftet derfra.
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- smukt formidlet gennem sang, ord og tone...

Nytårskur:
Med champagnegaloppen bydes det nye år velkommen. Vi tager en rejse i musikken til
Nytårskoncert a la André Rieu med de bedste velkendte klassikere, wienerklassiske værker
og de bedste hits. Sammen bevæger vi os fra hellig tre konger og frem mod kyndelmisse.

Koncerttyper og valgmuligheder:
De 4 forskellige koncerttyper fremføres så koncertens indhold/repertoire tilpasses en af
de følgende modeller, efter Jeres valg.
Pris pr. koncert er 12.500,- kr. plus kørsel.

Forårs og påskekoncert:
Koncerten bliver en optakt til Påske. Hør forårssange som Kaj Munks den blå anemone og
det dufter lysegrønt af græs. Koncerten spænder fra Skærtorsdag med Panis Angelicus
over Jesu lidelse til Opstandelsen Påskedag. Her kan bl.a. høres Tag det sorte kors fra
graven og uddrag fra Händels Messias og Haydns Skabelsen der bebuder, at Kristus er
opstanden. Vi synger alle Påsken ind med 3 påskesalmer.
Høst og efterårskoncert:
Som musikere bor vi på en slægtsgård, hvor der har været høstet i generationer. De gamle
traditioner fletter vi ind i høstsange og salmer som et kornneg bundet med kort fortælling.
Med tak for høstens rige gaver glædes vi gennem høstes sange og salmer. Nyd Jeppe Aakjærs sange og et farverigt efterårsprogram med sange fra vores sangskat, operaarier og
musicals, som passer til den smukke efterårstid.
Julekoncert:
En julerejse gennem vinterlandskabet med kendte og elskede danske og internationale
julesange og salmer. Vi fortæller om traditionerne ind under jul og rejser med sang, ord og
tone gennem Danmark og Tyskland og til Østrig.
Glæd dig bl.a. til kendte europæiske julesange som O Tannenbaum, Julenat og Nu tændes
tusind julelys. Jo, der er noget i luften, når Wagnertenor Anders og organisterne Henriette
og Søren samt datteren Leonore gennem sang ord og tone udstråler den ægte og glade julestemning. Lyt til krystalklare toner om barnet i krybben. En stemningsfuld koncert hvor
budskabet går lige til hjertet. Koncertdeltagerne bliver også en del af fællessalmer og lystænding.

Model A:

Model B:

Operette og opera arier
som fra de 3 tenorer samt
kirkearier fra f. eks Händels
Messias.

En meget folkelig koncert
med overvægt af traditionelle danske salmer og højskole sange, som de fleste
kender og holder af.

Model C:

Model D:

Kirkemusik, kirkeklassiske
værker og musicals krydret
med fortælling der binder
det sammen.

Kirkekaffen med underholdning. I 20 min tager vi jer
med på en lille musikalsk
rejse til Tyskland og Østrig.
Dette tillæg, kan for 1500,kr. tilkøbes til koncerten.

