Guds Gøgler - Frans af Assisi

Urpremiere d. 2/11 2010 i Musikhuset Aarhus´ Store Sal.
Ny Musical-oratorium i Musikhuset Aarhus med nogle af Danmarks bedste sangere, Jesper Lundgaard og
Susanne Elmark i hovedrollerne. Med et 20 mands orkester og stort kor under ledelse af Mikkel Rønnow
venter der publikum en storslået forestilling.
Hovedroller:
Jesper Lundgaard, tenor.
www.jesperlundgaard.dk

Susanne Elmark, sopran.
www.susanneelmark.com

En af Danmarks mest kendte
mandlige musicalsangere.
Har med stor succes haft
titelrollen i mange af de
mest populære musicals som
Phantom of The Opera og
Les Miserables.

Ansat som koleratursopran
på Det kgl. Teater, men turnerer over hele verden.
I øjeblikket fejrer hun stor
triumf som “Nattens Dronning” i Mozarts Tryllefløjten
på Det kgl Teater.

I “Guds Gøgler” synger han
titelrollen som Frans.

I “Guds Gøgler” synger hun
Clara.

Dirigent og korleder: Mikkel Rønnow.
Mikkel Rønnow har været en aktiv dirigent og musicalproducent i det danske musikliv igennem snart 20 år.
Instruktør: Helge Reinhardt.
Helge Reinhardt har været leder af Vendsyssel Egnsteater, Fredericia Teater og Det Danske Musical Akademi og er kendt for talrige opsætninger af opera, operette og musicals i ind -og udland.
Producent og komponist: Tommy Jervidal.
Tommy Jervidal har tidligere produceret tre lignende projekter, som har tiltrukket et stort publikum. Han er
komponist og leder af produktionsselskabet May Music & Drama, som producerer “Guds Gøgler”.
Orkesterarrangør: Anders Barfoed.
Barfoed har komponeret og arrangeret til Radiounderholdningsorkestret, Det Ny Teater, Århus Teater m.fl.
Periode:
Der er planlagt 3 forestillinger i Musikhusets Store Sal d. 2.- 4. nov med mulighed for 2 ekstra forestillinger.
Handling:
Det nye musical-oratorium ”Guds Gøgler” af Lind & Jervidal er bygget op omkring Frans af Assisi, som
levede i Middelalderen for 800 år siden; men temaerne om kærlighed og fred mellem mennesker er eviggyldige og har aldrig været mere aktuelle end i dag. I 1210 for nøjagtig 800 år siden startede Frans af Assisi
munkeordenen, Gråbrødrene, som på få år spredtes overalt i Europa. Fra sorgløs ungdom med lystige gilder
i et velstående købmandshjem, vælger Frans at erstatte ridderværdighed med et liv i fattigdom som tiggermunk. Intriger med faderen, forholdet til nonnen Clara og dramatiske hændelser i Frans´ liv som tilfangetagelse hos sultanen i Palæstina samt verdenshistoriens første stigmatisering, er højdepunkter i handlingen.
Med titlen “Guds Gøgler” signalerer vi, at det ikke er den hellige, dybt religiøse Frans, vi har fokus på, men
mere den livsglade og nærværende ”Guds Gøgler”, som han kaldte sig selv. Det er en meget livsbekræftende forestilling med iørefaldende musik af både folkelig, dramatisk og filmisk karakter.
Andet:
Der laves en CD med symfonisk musik (Prag-symf.) til “Guds Gøgler”, som udkommer til premieren.
MAY MUSIC
Kriegersvej 21
8000 Århus C
Tlf: 86192792
Mobil:51171571
Mail: jervidal@maymusic.dk
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