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Mellem Himmel og Hav • d,r 
udspiller livet sig. VI føl~r 

menneskers historier, skæbner, 
længsler, sorger og g laeder. Livet er 

en g6de, og vi ved aldrig, hvad det 
byder. O.t er vilk6ret; at liv leves og 

opleve.. Her givH og tage,. Her er 
hib, tillid, skønhed og karlighed. 
Musikken er sammensat af nordiske 
san~. salmer og traditionel musik 

med et staenk afrikansk og leveres af 
Vokalgruppen MandHatten i en 
levende og livsbekræftende 
indpakning. 

llvcn1 er ~lnndlJottcn 

Vi er 12 modne mænd med hat og 

stor passion for korsang. Under 
kyndig ledelse af Jørgen Andersen, 

der blandt andet er uddannet 
korleder fra Norges Mu1ikhDjsltole, 

synger v1 et meget bredt udvalg af 
sange - bide unisont og i firS1emmig 
harmoni. Nærmere information om 

koret kan ses pA www.mandblUCo,dk 

Mellem Himmel og Hav 

Koncertann1eldelse 
•12 herrer i deres bedS1e alder. ulasteligt klædt, alle iført sort hat, 

gør deres indtog( . . . ) Hvad skal man fo,vente7 En koncert. en 
ca baret, eller noget helt tredje?( .. • ) De1 bliver lidt af det hele. Der 

er liv og bevægelse • men ikke overdrevet. 
( ... )De forskellige musikalske stilarter og dertil hørende 

forskellige mAder at fordele korets stemmer pA bevirker, at korets 
opstilling hele tiden ændres og forskellige sangere kommer, 

fokus. Dette bidrager ogsA rent visuelt til at gøre koncerten 
afvekslende, samtidig med at rummets akustiske muligheder 

udnyttes optimalt. 
En koncert med Mandhatten er en rejse tll en mangfoldighed al 

lande, musikalske stilarter og klangidealer. Det hele præsenteres 
med højt humør og stort musikalsk over1kud. All synges udenad. 
og det betyder nærvær og Intensi tet. ( .. ,) og en af pointerne i 

korets koncept er. at publikum faktisk !Ar et show, men sandelig 
også en perlerække af dybt seriøse musikalske oplevelser." 

KoncertgaHt • Ole Dahl 


