PRESSEMEDDELELSE København, MARTS 2019

ANNE LINNET TAGER PÅ EN
OMFATTENDE JULEKONCERT
TURNÉ I KIRKER LANDET OVER
En af Danmarks mest betydningsfulde og initiativrige musikere
tager på turné i kirker landet over. Med sig bringer hun
julestemning og et stort bagkatalog, der spreder sig over fem
årtier.
Siden 1970’erne har Anne Linnet været en del af den danske musikscene. Et
bagkatalog med adskillige soloalbums samt skaber af diverse bands, har Anne
Linnet opnået anerkendelse for sine ærlige og åbne tekster samt sin lyst til at
eksperimentere med musikgenrer.

Til jul kan publikum nu glæde sig til en lang række julekoncerter hvor Anne Linnet
tager publikum i hånden ind i kirkens rum. Det bliver en åben og ærlig fortolkning af
egne sange. Hun vil blandt andet synge klassikere som ”Tusind Stykker”, ”Smuk Og
Dejlig” og ”Barndommens Gade” samt sange fra sit julealbum, blandt andet ”Hvid
Jul” og ”Stjerne Over Betlehem”.
Anne Linnet nyder at spille i kirker, først og fremmest på grund af den gode akustik,
men i høj grad også på grund af stemningen.
”Kirkens rum har dannet ramme om så uendeligt mange livsbegivenheder, både de
triste og de glædelige. De fleste af os har oplevet nogle af de største øjeblikke i
vores liv i en kirke, og det føler jeg nogle gange, at man kan fornemme, sidder i
væggene. Man mærker, hvordan rummet er tæt af sorg og glæde, og det rum kan
jeg godt lide at optræde i” fortæller Anne Linnet.
I det hele taget mener Anne Linnet, at det er fantastisk, at kirkens rum bliver
benyttet mere og mere. ”Det er det allerstærkeste kort folkekirken har på hånden, at
kirken altid er åben for alle. Som i alle. Man er velkommen, uanset hvad man tror
på, hvordan man gør det og hvorfor. Jeg oplever ikke kristendommen som
fordomsfuld og missionerende, tværtimod synes jeg, at kirken har et enestående
tilbud om et åbent fællesskab” siger hun.
Til julen 2019 kan Anne Linnet opleves til 21 julekoncerter landet over.

Koncerter
16.11: Sct. Johannes Kirke, København N
17.11: Ansgars Kirke, Odense
20.11: Skt. Jakobs Kirke, København Ø
23.11: Sct. Marie Kirke, Sønderborg
24.11: Grenå Kirke, Grenå
27.11: Sct. Pauls Kirke, Aarhus
28.11: Herning Kirke, Herning
30.11: Køge Kirke, Køge
01.12: Vor Frelser Kirke, København K
03.12: Vor Frelser Kirke, Horsens
04.12: Sædden Kirke, Esbjerg
05.12: Vestervang Kirke, Viborg
07.12: Sct. Nicolai Kirke, Aabenraa
08.12: Nørre Vosborg, Vemb
11.12: Vor Frue Kirke, Aalborg
12.12: Gram Slot, Gram
18.12: Brændkjær Kirke, Kolding
19.12: Hellig Kors Kirke, Jyllinge
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For yderligere information, oplysning m.m.
Andreas Løwén: andreas@theartist.eu +45 22 58 35 30
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