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NY CD FRA STINE MICHEL - udgivet på GO’ Danish Folk Music (GO0206)

En magisk musikfortælling for børn
Stine Michel har med mere end 500 koncerter
begejstret børn og voksne over hele landet. På
den baggrund udsender hun 4. september sin
første cd for børn ( 4 - 10 år ). En magisk musikfortælling krydret med ti fantasifulde sange.
“Jeg ved godt hvem mosekonen er, for hun går nogen
gange rundt i mine drømme og laver tåge, så jeg ikke
kan ﬁnde hjem”
Freja, 6 år fra Viborg

”Mosekonen brygger” er en klassisk fortælling,
der benytter sig af magiske remser og det gode
mod det onde. Stine Michel rører helt nye ingredienser i gryden ved at tilsætte ti fantasifulde
sange, fulde af farver og billeder. Musikken er
bygget op af rytmer og ﬁnurlige linier, der giver
lytteren lyst til at smage på dem. Et lokkende
lytterum, hvor børn og barnlige sjæle kan drømme
sig hen.

”Mosekonen brygger” handler om Idas rejse
igennem mosen. En nat da hun ligger i sin seng,
kan hun høre klokker der ringer. Hun ﬁnder ud af
at det er mosekonens tårer, der spiller på vandet.
Mosekonen er ulykkelig fordi
hun har mistet nøglen til sin
hukommelse. Det er umuligt for
hende at huske, hvad der skal
i gryden, og derfor er der ingen
tåge over marker og enge mere. Ida drager af sted
for at ﬁnde nøglen, og på sin vej møder hun blandt
andet digterfrøerne, de vilde roser og døgnﬂuen.

”Mosekonen brygger” indeholder en 28-siders
booklet med illustrationer af Marianne Tümmler.
Den er lavet som en billedbog, der underbygger
historien og sangene. Cd’en er den første i en
serie af ﬁre, som alle tager deres udgangspunkt i
danske sagn og historier.

”Mosekonen brygger” er produceret i samarbejde med Frans Bak. Øvrige medvirkende
på cd’en er Christine Dueholm, Perry Stenbäck,
Morten Lundsby, Birgit Løkke, Bjarke Falgren og
Jesper Uno Kofoed.

Stine Michel, der selv er opvokset i det midtsjællandske moselandskab, levendegør her en
gammel tradition med sine sange og fortællinger.
Et fortryllende og unikt tilbud til børn, om at dykke
ned i deres egen kulturarv og opdage den nordiske
mytologis ramsaltede og smukke eventyr, sange
og sagnvæsner.

”Mosekonen brygger” er udgivet på GO’ Danish
Folk Music (GO0206) og distribueres via GDC A/S.
Den kan købes hos nærmeste cd-forhandler eller
på www.folkshop.dk

Vil du vide mere om hvor Stine Michel optræder
med sin magiske musikfortælling så klik ind på
www.stinemichel.dk under koncertkalender - det
kan være hun allerede er på vej til din by.

www.stinemichel.dk

