Dansk folkemusik for hele familien
Når Phønix går på scenen er der garanti for en stor oplevelse for både børn og voksne!
En koncert med Phønix oser af energi, timing og et visuelt stærkt nærvær og når gruppen præsenterer
dens formidable musik er det på en forfriskende og meget kommunikativ måde.
Gennem koncerten bliver publikum aktiveret med sang, klap og dans og introduceres til de gamle
danske kulturelle rødder. Phønix’ musik tager lyterne med tilbage gennem århundreder med fødderne
solidt placeret i nutiden og fremtiden i sigte.

Efter mere end 1000 koncerter i hele verden, 7 CD’er og livslang intens udforskning af dansk folkemusik,
står de fire musikere i Phønix i dag som et af Danmarks mest levende og spændende folk band.
Det imponerende line up i det prisvindende band består af den dragende sangerinde Karen Mose i front,
side om side med den virtuose harmonikaspiller Jesper Vinther, den bundsolide og svingende
basklarinetist Anja Præst og endelig den ekvilibristiske percussionist Jesper Falch som gruppens livlige
rytmiske base.
Med meget originale arrangementer og overbevisende fortolkninger af gamle danske folkeviser og sange,
side om side med deres egne kompositioner, har Phønix skabt en moderne blanding af fortid og nutid. I
hænderne på Phønix fremstår selv en 500 år gammel vise lige så frisk og relevant i det moderne
publikums ører, som gruppens egne kompositioner.

”Der gik kun et par minuter, så var alle børn og samtlige voksne solgt. Det var et skoleeksempel på en
god koncert. Højt musikalsk niveau, et flow over koncerten med mange afvekslende skift fra fokus på én
musiker og et instrument til opmærksomhed på alle instrumenter og deres indbyrdes sammenspil. Et
charmerende orkester, som løfter en skoledag og efterlader børn og lærere med en uforglemmelig
musikalsk oplevelse. Tak til Phønix!” - Birgite Boelt, Kulturformidler, UCS

Referencer:
Tossede tirsdag (Nyborg), Gimle (Roskilde), Faaborg Bibliotek, Brandts og Kulturmaskinen (Odense),
Vanløse Kulturhus, Klaverfabrikken (Hillerød), Skanderborg Kulturhus. Skolekoncerturnéer i Danmark,
Sverige, Østrig, Finland, Færøerne, Belgien og Sydslesvig. Festivaler: Musik over Præstø Fjord, Musik i
Tide festival, Beijing og Shanghai (Kina), Wackelpeter, Bielefeld (DE), “Korvat Kävelylle - Let’s Earobic”
(FIN), Harbourfront Center in Toronto (CAN), Brosella (BE) and FEZ (Berlin).
Kontakt / booking / yderligere oplysninger:
Anja Præst (+45) 2143 3821 / anja@phonixfolk.dk

Lyt til Phønix’ musik og se koncertuddrag på:

phonixfolk.dk

facebook.com/phonixfolk

youtube.com/phonixfolk

