Har I lyst til

at få flere i kirke,

til en folkelig koncert, der har noget
for alle aldersgrupper?

Familien Hald fremfører en klassisk kirkekoncert
for hele familien, der danner rammen om en sanselig
oplevelse, hvor alle kan være med. Med en rejse ind
i kirkeåret, er koncerten en musikalsk oplevelse for
alle aldre, fra familiens yngste til de ældste.
Igennem sang, ord og tone formidler familien
Hald den klassiske genre på en festlig og folkelig
måde, hvor operasanger Anders Halds kraftfuld
tenor fylder kirkens rum i samklang med hans børns
unge stemmer. Familien fører sikkert de tilhørende
gennem en musikalsk rejse på en smuk, rørende og
vedkommende måde, og lader kirken være mødestedet for flere generationer. Alle kan gå opløftet
hjem med hjertet fyldt af glade toner.
Familien Hald
Familien Hald bestående af Anders, Henriette og
deres 3 børn, som leverer en familiekoncert med
årstidens og hverdagens elskede sange og salmer,
kombineret med klassisk musik i form af klaverspil,
musical, operette og kirkearier.
Operasanger Anders Hald og organist
Henriette Hald har med over 20 års erfaring som
musikere lange klassiske uddannelser bag sig.

Se mere på
www.anders-hald.dk

Anders Hald har sunget på operahuse i både
Danmark og Tyskland og er bl.a. kendt fra rollen
som Samson og roller i Tryllefløjten og adskillige
andre operaer.
Anders og Henriette Hald er et velkendt
koncertpar der nu også optræder med deres børn
Leonore, Gabriella og Daniel. Sammen fremfører
parret, deres børn og pianist Søren Lind et program
med sang og musik i kirkeåret og årstidens tegn,
der går lige i hjertet.
Vi medbringer en opstilling af kvalitets lydog sceneudstyr beregnet til kirkens rum, så musikkens toner og kirkens akustik vil gå hånd i hånd.
Vi går op i at levere en lydoplevelse i høj kvalitet.

Vi har flere gange haft fornøjelsen af familien Hald til
både musikgudstjenester og koncerter. Med Anders’ dybe
tenorstemme, Henriettes professionelle orgel- og klaverspil og børnenes englestemmer leverer de hver gang en
stemningsfuld og berigende oplevelse. Deres små, sjove
historier og eftertænksomme digte smelter sammen med
de flotte og gennemarrangerede numre og bliver til en
intens oplevelse med mange højdepunkter. Familien Hald
er garant for en skøn aften og kan varmt anbefales.
Sognepræst Jeanette Nymann Geller
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