Søren Krogh/Jeppe Smith-Olsen Duo
Søren Krogh & Jeppe Smith-Olsen fandt sammen omkring sangene fra den danske sangskat.
De turnerer nu i kirker og kulturhuse med en perlerække af nye og gamle, kendte og ukendte
salmer og sange under temaet, ”En aften med den danske sangskat”.
Søren Krogh har sin rod i dansk folkemusik og har tidligere udgivet 4 anmelderroste cd’er
fortrinsvist med egen tekst og musik (den seneste ”2Pr” udkom i februar 2004, om hvad
pressen bl.a. skrev: ”Danmark har fået endnu en Benny Andersen”). Om sine inspirationskilder
siger Søren Krogh: ”Mange af mine sangskriverkollegaer inden for dansk folkemusik har
primært de store engelske og amerikanske komponister og tekstforfattere som forbilleder,
men jeg må erkende - og gør det gerne - at mine primært ligger her i Danmark; Carl Nielsen
og Grundtvig er til stadighed kilde til stor inspiration. Derfor er det en stor fornøjelse for mig
med disse koncerter at kunne vise publikum i ord og musik, hvorfra min inspiration og
musikalske rødder stammer”. Søren Krogh har gennem årene været nomineret til Danish Music
Awards flere gang og har desuden modtaget en lang række legater, bla. fra Statens Kunstfond.
Jeppe Smith-Olsen er uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium hos Finn Hansen, Morten
Hansen og Niels-Henning Ørsted Pedersen samt Masterclass hos Lucas Drew fra Miami
Symphony Orchestra. JSO har indspillet/spillet med bla.: Jesper Thilo, Finn Ziegler, Kim
Sjøgren, Willy Egmose og Anker Buch og har således mangeårig erfaring som akkompagnatør.
Programmet for koncerten med Søren Krogh og Jeppe Smith-Olsen vil indeholde en række af
salmer og sange skrevet af bl.a. Carl Nielsen, Harald Bergstedt, Thomas Laub, N. F. S.
Grundtvig, Willy Egmose, Søren Krogh og Lars Busk Sørensen. Desuden vil programmet også
indeholde instrumentale bearbejdelser af kendte salmer.
Koncerten afvikles i en varm og hyggelig atmosfære i respekt for de danske salmer og sange.
Samarbejde med lokalt børne-/ungdomskor Hvis man er interesseret i at lade kirkens kor
medvirke på et par sange under koncerten, vil dette kunne lade sig gøre efter aftale.

