Over Revet Langt Ude
Kan man tale med sine døde? Må man?
Jeg hedder Karen Troldborg, og er sanger/sangskriver, uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium. Her får
I mulighed for at takke ja til et arrangement om sorg og kærlighedens udødelighed. Med nye, originale digte
og musik, der skaber et helt særligt poetisk rum; Det er den ærlige, menneskelige erfaring, der deles, som
skaber genkendelse og gør plads til tilhørernes egne erindringer med sorg og alt det svære forbundet dermed.
Jeg tilbyder Over Revet Langt Ude, som er en digtsamling, et koncert-foredrag og et album.
Digtene er først og fremmest skrevet af min mor, Kirsten Troldborg i 1990, dengang hun var syg af kræft. De
beskriver håbet, angsten og følelserne ved at være dødeligt syg og have mand og 3 børn. Mange år efter hendes
død gav jeg mig til at svare hendes digte med mine egne digte. Jeg ville huske, mærke savnet og sorgen, høre
hendes stemme, og se, om vi kunne snakke med hinanden. Jeg ville se, om vores digte kunne trodse tiden, der
var gået. Og døden. Digtsamlingen udkom i 2015, og modtog følgende anmeldelser:
Her er et mesterværk / Johannes Møllehave
Smertefuldt Smukt/ Ugebladet Søndag
Inspiration til at turde at forholde sig til det uundgåelige / Randi Krogsgaard, formand for DBO
Meget bevægende og smukt / Peter Genter, leder af KBs rådgivningscenter i Lyngby
Efter udgivelsen har jeg sat musik til flere af min egne digte. og turneret med digtoplæsning og koncertforedrag i kirker, biblioteker, Kræftens Bekæmpelse, Børn Unge og Sorg og Dansk Brystkræft Organisation.
I foråret 2017 har jeg indspillet digtsamlingens 10 sange med strygere fra Århus Symfoniorkester i Odder
Kirke, hvor min mor ligger begravet, og min far var præst. Sangene er arrangeret for strygerkvartet i
samarbejde med arrangør Mette Dahl Kristensen. Skuespillerinden Vigga Bro oplæser ind imellem sangene 9
af min moders digte højt.
Projektet har vist mig, at kærligheden er stærkere end døden, at man gerne må tale med de døde, og at ingen
er alene.
Albummet udkommer d. 23. okt. 2017. Jeg planlægger nu turné for 2018.
Derfor tilbyder jeg reduceret pris på mine optrædener:
Over Revet Langt Ude med strygerkvartetten Who Killed Bambi
Koncert med digtoplæsning af ca. en times varighed foregår i kirken eller koncertrum: 10.000 kr. + transport
OBS: Vigga Bro medvirker på albummet men kan ikke deltage i turneen.
(tekniske krav: Et opretstående klaver med vægtede tangenter, evt. let forstærkning af vokalen. Anlæg der kan
afspille mp3.)
Over Revet langt Ude solokoncert
Koncert-foredrag med digtoplæsning tilpasset stedets forskellige arrangementer
og tilhørere, kan foregå i kirken, biblioteket, mødelokaler og sognegårde: 3000 kr. + transport
(tekniske krav: Et opretstående klaver med vægtede tangenter.)
Vær velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.
Jeg ser frem til at høre fra jer, og håber at kunne synge hos jer en dag!
Mange Venlige Hilsner fra
Karen Troldborg
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