Velkommen til Maren & Musikken 2007 B.
7. sæson, 2. arrangement.
Dette sidste arrangement i Maren & Musikken 2007 kommer lidt sent, men
bedre sent end aldrig - siger man jo - og dette arrangement håber vi vil give en
god oplevelse til deltagerne. Det første arrangement som handlede om Klezmer
bragte os til tærsklen af Mellemøsten, nu tager vi skridtet helt ind i den arabiske
verden.
Vi håber at denne aftens oplevelser - og Maren & Musikken i øvrigt - kan
bidrage til en tydeligere sammenhæng mellem musik, livsglæde, kreativitet og
det, vi kalder hverdagen. Maren & Musikken ønsker også at åbne begrebet kultur- så man kan se ind i og måske opleve fællesskab kulturerne imellem.
Som afslutning på aftenen håber vi der vil opstå en dialog mellem publikum,
fortælleren / foredragsholderen og arrangørerne.
Arrangementet starter med en kort introduktion efterfulgt af smagsprøver på
arabisk kogekunst. Herefter fortæller Avedis Tashdjian og spiller musikeksempler. Arrangementet afsluttes med mulighed for debat.

Arrangementet begynder kl. 19.30 og vi slutter ca. kl. 21.20.
Pris 50 kr. for deltagelse og smagsprøver på mad.
Billetter bestilles senest tirsdag den 22. januar hos:
- Kulturhuset, Nygade 22, Holstebro ( Tlf. 97403100) eller
- Den Frie Musikskoles Aftenskole på Tlf. 97425852 eller
- Via e-mail til: info@dfma.dk
......................................................................................................................
Det er hensigten at give Maren & Musikkens publikum en oplevelse ud
over det sædvanlige. Der skal være 'noget at tale om', og kvaliteten skal
være den bedste. Man skal have noget med sig hjem, som kan understøtte
senere oplevelser og skabe indsigt, og hermed også danne grundlag for en
debat.
Også denne gang føler vi os overbeviste om, at dette vil lykkes, og vi
håber at mange vil komme og tage del i en god oplevelse.
Venlig hilsen

Mogens Sørensen, Holstebro Musikskoles Aftenskole
Hanne Bøgh Nielsen, Den frie Musikskoles Aftenskole
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Mellemøstens
Kultur, mad og musik - et indblik.
Torsdag d. 24. januar kl.19.3o
Kulturhuset
Nygade 22, Holstebro.

Avedis Tashdjian
Fortæller, spiller musik
&
byder på smagsprøver
– en aften med et strejf af Mellemøsten.

Maren & Musikken 2007 startede med Klezmer musik og kultur.
Klezmer er jødisk dansemusik med rødder i Øst- og Centraleuropa.
Vi præsenterer nu et strejf af den arabiske kultur, der har sat sine spor
ikke alene i Klezmer, men også i det, vi kalder vestlig kultur og musik.

MUSIK, KULTUR OG MAD FRA MELLEMØSTEN

Mellemøstens musik og kultur - et indblik

- VI BYDER PÅ ET KORT INDBLIK.
Maren & Musikken 2007 handlede om Klezmer musik og kultur.
Klezmer er et resultat af indflydelser fra mange sider, herunder
Mellemøstens musik og kultur. Specielt har den jødiske musikkultur haft
stor indflydelse, men også den øvrige mellemøstlige verden, altså den
arabiske, har haft indflydelse.
Den musik og kultur vi kalder vestlig, har også hentet megen inspiration
i den arabiske verden. Inden for den vestlige klassiske musik har de store
komponister ladet sig inspirere.Vi har fx. arabesker, som i vestlig musik
er fantasifuldt udsmykket og ornamenteret musik, oftest efter delvis
arabisk inspiration.
Hvad er det så for noget - hvad er arabisk musik for noget, hvad spiller
man på, hvad spillede man på tidligere, hvordan er den arabiske musiks
historie - er der fælles træk i musikken over hele Mellemøsten ?
Disse spørgsmål vil Maren & Musikken søge at kaste lidt lys på, idet vi
følger op på det første arrangement i M&M 2007 med et lille ekstra
arrangement med Avedis Tashdjian som foredragsholder / fortæller og
kok.
Avedis Tashdjian er armenier, opvokset i Syrien hvor hans far bl.a. var
musiker.
Som ung, i 60'erne, kom Avedis til Danmark som musiker og pladesmed.
Avedis har beskæftiget sig meget med sin hjemegns kultur og musik, og
samtidig har han en stor viden om Danmarks historie og vestlig musik.
Han underviser på Den frie Musikskoles Aftenskole.
Det er meget spændende når Avedis, med sin alsidige baggrund og store
indsigt, fortæller om Mellemøsten, og det bliver meget mere nærværende
når han krydrer med smagsprøver på både mad og musik samt viser
musikinstrumenter.

Aftenens program
Kl.
19.30
19.35
19.40
19.50
20.10
21.00
21.15

Velkomst
M&M
Velkomst
Kulturhuset
Indledning
Smagsprøver
Demonstration
og fortælling
Debat
Afslutning M&M

Hanne Nøgh Nielsen
Niklas Morgenstern
Avedis Tashdjian
Avedis Tashdjian
Avedis Tashdjian
Mogens Sørensen

Tilmelding senest tirsdag den 22. januar 2008 til
Kulturhuset Niklas Morgenstern (97403100)
eller
DFMA via info@dfma.dk eller tlf. 97425852.
Pris kr. 50.00
Bemærk: der er et begrænset antal pladser.

Man kan opleve et strejf af Mellemøsten i Kulturhuset, Nygade 22 i
Holstebro den 24. januar. Avedis Tashdjian vil introducere sit foredrag
bl.a. med smagsprøver og musik, og vil så tegne et billede / give et
indblik i lidt af Mellemøstens musik og kultur.

Avedis Tashdjian

