JULEMUSIK I DE KATOLSKE LANDE
Hvad betyder julen i de katolske lande?
Hvordan holder man jul i Colombia, Chile, Argentina og Spanien ?
Hvordan synger man ”julen ind” ?
”Jul i Latinamerika” præsenterer katolske julesange og fortæller historier og anekdoter om sangene
og budskabet i sangene. Der bliver spillet på trommer, harmonika, der bliver klappet og sunget med
publikum i en latinamerikansk stemning, der midt i den danske vinter giver varme og håb.
Med 20 års erfaring som professionelle latinmusikere garanterer ”Jul i latinamerika” for en
uforglemmelig aften.
”Jul i latinamerika" lever i høj grad op til sit navn og bringer latinamerikansk varme til vore
breddegrader. Kan stærkt anbefales, hvis man er ude efter en lidt anderledes julekoncert.Dan Frunza, organist i Kolt kirke.
Vi spiller bl.a sangen La Peregrinacion, som er en meget kendt Argentisk julesang. Sangen
beskriver på en poetisk måde hvordan Josef og Maria vandrer ude i naturen for at finde et sted hvor
Maria kan føde den lille Jesus. De vandrer gennem kolde marker med ukrudt og har svært ved at
finde et sted, ingen vil hjælpe dem og det er koldt og hårdt for dem. Til sidst finder de en stald hvor
Jesus bliver født mellem dyrernes varme ånde. Sangen bliver opført i kirkerne af hundredevis af
korister op til jul.
Et andet eksempel er sangen Farolito, der kommer fra Colombia. Sangen handler om de tusindvis af
små hjemmelavede lys som børn og voksne stiller op indendørs og udendørs til jul. I de små
landsbyer i Colombia er gaderne fyldt med små ”farolitos” der giver et smukt syn, lys og varme.
Sangen akkompagneres af trommer og harmonika, som er vigtige instrumenter i den folkloriske
columbianske musikkultur. Trommerytmen udtrykker glæde og giver lyst til at danse.
Folket synger med på sangen og danser sig glade – en følelse af intensitet, glæde, kærlighed og
fællesskab opstår. Et andet aspekt i sangen er folkets håb om retfærdighed og frihed i et land med
undertrykkelse og politisk diktatur.

Martin Ollivierre: Bas og Kor, Kim Neergaard: Percussion, Claude Chichon: Sang,
Kristian Lassen: Klaver og kor, Tina Rødbroe Lassen: Sang og Kor

Kontakt Kristian Lassen på +45 2615 2571. Se priser, lyd og video på www.julilatinamerika.dk

