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Galleri Galschiøt og Christian Søgaard Trio har inviteret 2 af Danmarks største stemmer, fra Grønland og Zimbabwe, 
for sammen med dem at fortolke Rune T.Kidde´s  sælsomme tekstunivers. 

Entré: 180,-kr 

Forfatteren, fortælleren og multikunstneren Rune T. Kidde døde alt for tidligt i 2013, men han lever videre i den overflod af værker han efterlader sig.  En helt 
fantastisk og original kunstner, som fortjener at blive husket!  Denne aften, i Galleri Galschiøt, kan du opleve Rune T. Kidde´ s sange og digte der både rummer 
alvor, humor og visdom, unikt fortolket af store stemmer akkompagneret af swingende verdensmusik. 

Christian Søgaard Trio har haft et langt samarbejde med Rune T. Kidde, og netop udgivet den anmelder roste CD ” Stjerne langt fanden i vold ” med sange 
af Rune T. Kidde. Musikerne har ligeledes arbejdet tæt sammen med Ramus Lyberth fra Grønland i Rasmus Lyberth Band, og med Miriam Mandipira fra 
Zimbabwe i ”Her Danish Friends”. Der er således tale om gamle musikalske venner, der her for første gang nogensinde, går sammen om at realisere et for alle 
ganske anderledes koncept . 

Rasmus Lyberth og Miriam Mandipira der jo netop er kendt, for at synge på deres modersmål, kaster sig denne aften modigt ud i at synge Rune T. Kidde´ s 
danske tekster.   Begge sangere er anerkendte kunstnere som med deres fantastiske stemmer og egenartede udtryk forstår at røre folk på tværs af alle 
nationaliteter. De skaber med deres virke et livgivende kulturelt mødested der beriger dansk kultur, og giver os danskere en chance for at opleve os selv som 
verdensborgere. Der vil givet vis opstå helt nye klange og farver når Kidde´ s smukke danske poesi bliver kærligt fortolket af  de  to mestersangere  fra 
Grønland og Afrika.                                                                                                                                      

GalleriGalschiot.dk   er et rum fyldt med billedfortællinger, der vil komme til at spille tæt sammen Rune T. Kidde´ s tekster og 
musikken. 

Biletter skal bestilles i forvejen på Galleri Galschiøt, banevænget 22, 5270 Odense N . tlf  66184058 eller på Mail: aidoh@aidoh.dk . Entre 180 kr 

De medvirkende musikere er  
Rasmus Lyberth -   www.rasmuslyberth.com 

Miriam Mandipira  - www.mandipira.dk  

Christian Søgaard , Jens Holgersen, Morten Nordal – www.cstrio.dk 
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