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Mad og bordbestilling 62 62 29 49

musik
nu 2010 torsdag 1. april Fyens Stiftstidende4

musik rock

- Det er en kæmpe ære at blive nævnt i sammenhæng med Janis Joplin. Men når det er sagt, er jeg jo også en skabende kunst-
ner, der skriver egne sange. Derfor vil jeg gerne respekteres for min egen formåen, siger den amerikanske  sangerinde Dana
Fuchs, der onsdag spiller på Posten.  Foto: Blues Magazine

Odense: Langfredag klokken 20 slår Ansgars Kirke i Odense
dørene op for en stemningsfuld og fortættet musikoplevel-
se.   Traditionen tro opføres ”Stabat” Mater af den italien-
ske barokkomponist Giovannia Battista Pergolesi.

”Stabat Mater” er et klassisk påskeværk på basis af en
passionssalme fra middelalderen, og musikken blev skre-
vet af den purunge Pergolesi i 1700-tallets Italien.  Værket
blev allerede verdensberømt  i sin samtid, og musikken er
komponeret i en stil inspireret af italiensk opera. (bmg)

Passionskoncert i Ansgars

Svendborg: ”Humble Men” er efterhånden ved at være et
kendt bluesband på den danske bluescene.  Bandet, der har
den populære kontrabasist Dave Stevens med, spillerlør-
dag klokken 22.30 på Strandlyst i Svendborg. Bandet be-
skriver selv sin stil som Rock’N’Jumpin, som er kendt fra
West Coast Boogie Blues. (bmg)

Westcoast Boogie Blues

Odense: Natkirken i Odense Domkirke holder langfredag
åbent om aftenen.  Det sker i forbindelse med indvielsen af
kirkens nye instellation ”Kristi Tornekrone”.

Fra klokken 20.30 er der taize-inspireret andagt ved for-
sangergruppen Contempla Musica.

Musikken er flerstemmig sang med enkelt guitarakkom-
pagnement. Eksempler på repertoirevalg er sange fra tai-
zé, sange af Margaret Rizza og egne kompositioner. (bmg

Påske i natkirken

Odense:  Tone
Sundgård Anker
er solohornist i
Odense Symfoni-
orkester. Ved kon-
certen torsdag kl.
20 forlader hun sin
vante plads i orke-
stret for at tage opstilling ved siden af den tjekkiske diri-
gent Petr Altrichter. Den norskfødte hornist skal optræde
solo i Benjamin Brittens ”Serenade for tenor, horn og
strygere”. Sangen sørger tenoren Helge Rønning for. På
programmet er desuden Frederick Delius’ ”In A Summer
Garden” og Joseph Haydns ”Symfoni nr. 92” med tilnav-
net ”Oxford”.(kry)

Tone er solist


