En aften i TOLKIENS eventyrlige univers
Oplev en stemningsfuld aften med harpespilleren Kim Skovbye.

Kim Skovbye er komponist, sangskriver og poet. Han er opvokset i en kunstnerfamilie og begyndte at spille
musik i en tidlig alder. I dag håndterer han et utal af instrumenter såsom guitar, violin, bouzouki, mandolin,
fløjter, cello, dulcimer, keyboards og den keltiske harpe, som er hans hovedinstrument.
Efter at have udgivet mere end 15 cd’er både i ind- og udland, gives der nu mulighed for at se ham i solokoncerter for keltisk harpe, hvor han samtidig fortæller om instrumentet og introducerer lytterne til Tolkiens
verden. Kim har med sine 3 cd’er “There and Back Again” inspireret af Tolkiens ”Hobitten” samt ”The Ring
vol. 1 og 2” inspireret af ”Ringenes Herre” opnået stor anerkendelse og 5-stjernede anmeldelser. De tre cd’er
er nu samlet i en box og udgivet under titlen “The Tolkien Collection”.
Kim Skovbye har tidligere givet koncerter i Tyskland, England og Holland. I Oxford, England, spillede Kim
ved en festival afholdt af ”The Tolkien Society”. Her blev han også inviteret til te selskab hos Priscilla Tol
kien, datter af J.R.R Tolkien. I øvrigt har Kim opnået tilladelse af ”The Tolkien Estate” til at indspille musik
inspireret af Tolkiens værker.
Nu kan man opleve Skovbye “live” i DK. Mød de kendte og elskede figurer, Gandalf, Frodo, Aragorn. Mød
elverfolk og sorte ryttere og lad dem folde sig ud i sindets indre biograf, og tag med harpen som guide på en
rejse ind i eventyrets verden.
Koncerten vil være delt op i to afdelinger på hver 25 - 30 min. Et akustisk sæt, hvor harpen kan opleves og
nydes i sin enkle og poetiske urkraft, og så et sæt, hvor Kim ved teknologiens hjælp genskaber det musiske
univers som hans produktioner er kendt for. Man behøver imidlertid ikke at være Tolkien-kender for at få
noget ud af musikken, som også kan høres til almindelig nydelse og indlevelse.

“Eventyrets verden er en evig kamp mellem ondt og
godt, en kamp vi kender alt for godt fra vores eget liv.
Min egen verden har selv været en endeløs kampplads
hvor drager, dæmoner, orker har gjort livet tungt. Og
for at bekæmpe disse mørke sider af os selv, er der god
brug for Hobbitter, elverfolk, til at åbne døre som ikke
er synlige for vores øjne.
Nogle kalder det intuition, nogle kalder det fantasi,
men jeg kalder det kærlighed”.
– Kim Skovbye
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