AU R E L
G EA
US S
T, E :
20
21
6.

Vo k a l s e l s k a b e t G L A S s y n g e r m u s i k
og tekster af Peter Danstrup.

LANDENE
SOM
F O R S V A ND T
Landene som Forsvandt er en sangcyklus af Peter Danstrup, skrevet
til Vokalselskabet GLAS. De 12 satser tager afsæt i Bjørn Berges bog
‘Landene som Forsvandt’ og er jazzmusikeren Peter Danstrups første
a capella værk. Det er en stilistisk bred, harmonisk rig og rytmisk udfordrende udgivelse, som til fulde udnytter GLAS’ helt unikke klangpalet,
kraftigt krydret med indignation, begejstring, sarkasme og indlevelse.
Det er ikke hver dag der udgives nyskrevet vokalmusik i Danmark og da
slet ikke med denne kombination af professionelt vokalensemble og et
nutidigt jazz- og folkemusikalsk udtryk. Sangene lægger sig ubesværet
i kølvandet på de aktuelle diskussioner om kolonialisme og national
identitet – dog uden de helt firkantede og dogmatiske holdninger, som
også præger debatten. Sangene refererer til historiske begivenheder over
det meste af jorden, hvor småstater er opstået og forsvundet igen som
følge af krige, konfrontationer eller katastrofer, og er således fiktive
national- og frihedssange for lande, som for længst er forsvundet fra landkortet. Hvem kender til Labuan, Østrumelien og Van Diemens Land i dag?
Komponist og tekstforfatter Peter Danstrup har siden midten af 1970erne
sat sit præg på den rytmiske scene i Danmark både som bassist, underviser,
konservatorierektor og komponist, og hans CV bliver ved med at vokse i
alle retninger med et sjældent bredt musikerskab, film- og bogudgivelser
og kompromisløs musiceren i kredsen omkring musikerkollektivet ILK.
Med udgangspunkt i folkemusikalske syngemåder, særlig bulgarsk
og nordisk, har Vokalselskabet GLAS i 20 år udfordret grænserne for
ensemblesang. De 6 professionelle sangere er bosat i Danmark, men
har rødder i Finland, Færøerne, Ungarn, Polen og Danmark. Med såvel
teknisk som musikalsk præcision klinger ensemblet som ét instrument,
i denne musikalske jordomrejse.
Projektet er støttet af Koda Kultur.
VOKALSELSKABET GLAS består af:
Ania Rybacka: sopran
Katrina Petersen: sopran
Kamilla Kovacs: alt
Johanne Baadsgaard Lange: alt
Else Schantz Juutilainen: kontra-alt
Maria Kynne: kontra-alt
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Spilletid		36:43
Tekst og musik af Peter Danstrup.
(Mine sorte blomster: tekst frit efter Julio Flórez)
Indspillet i ’The Village’ november 2020 og april
2021 af Thomas Vang. Mixet i ’The Village’ maj
2021 af Thomas Vang.
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