Knebel, den 30. august 2008

Til Pressen

Koncert i Mols Bjerge med De 3 jyske Tenorer
Borgerforeningen Mols viderefører traditionen med musikoplevelser i Mols Bjerge

De 3 jyske Tenorer underholder på arealet i ”Svends Kælder” i Nationalpark Mols Bjerge
søndag den 10. august 2008 kl. 14.00. Entré: 100 kr., medlemmer dog kun 50 kr. og børn
under 12 år har gratis adgang. Der er skiltning til Svends Kælder fra Lyngevej i Knebel.
Koncerten afvikles på Molsskolen i tilfælde af dårligt vejr. En rigtig familieudflugt. Se mere
på www.borgerforeningen-mols.dk eller på
www.molsportalen.dk
Danmarks mindste operaselskab FIGAROS
præsenterer De 3 Jyske Tenorer:
Jacob Næslund Madsen, den syngende konfirmand,
Henrik Krogh Christensen, det syngende grå
guld (vi får tilskud til ham), og Hans Dueholm, den
syngende skabstenor, synger kendte og skattede
tenorarier fra det italienske operarepertoire iblandet
lettere operette-toner fra både danske og tyske
operetter.
Fra Sangen har vinger over 'O sole mio til Mor er den bedste i verden.
Alt sammen sunget med jysk humor, ægte italiensk tenorhulk og plads til begejstring
De tre tenorer medbringer Anne Lise Quorning, pianist og sygeplejerske.
Hun er ikke kun med for at akkompagnere, men også for at tage sig af de to ældre tenorers
alderdomsbetingede defekter. Tenor på den jyske måde.......
Om de medvirkende:
Henrik Krogh Christensen er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium.
Fastansat i Den Jyske Operas Kor. 40 års aktivitet som sanger har udmøntet sig i et væld af roller og tilknytninger til
forskellige ensembler og teatre. Har bla. andet sunget:
Papageno i "Tryllefløjten" DJO
Ceprano i "Rigoletto" DJO
Playboy i "Jeftha" DJO
Faderen i" Hans og Grete" Undergrunden

Holger Dannebo i "Bokseroperaen" DJO
Spalanzani i "Hoffmans eventyr" DJO
Betjenten i "Esther" Ålborg Teater
Diverse roller i forestillinger for børn og unge med Musikteatret Undergrunden.
Stor aktivitet med kirkekoncerter og oratorier bl.a. andet "Messias", "Juleoratoriet", "Skabelsen", Schuberts messe i Asdur.
Har udgivet CD med Dansk romantisk kirkemusik.
Har optrådt som konferencier og sanger med Randers kammerorkester. Som oplæser af H.C.
Andersen. Som teater- og - gadeskuespiller og m.m.
Jakob Næslund Madsen er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og fra Opera Akademiet.
JNM har sunget hovedpartier på Den Ny Opera, Den Fynske Opera, Det Nordjyske Operakompagni
og på Den Jyske Opera, f.eks. Andrès/ Cochenille/ Frantz/ Pitichinaccio i Hoffmanns eventyr og
senest Orfeus i Den Jyske Operas familieforestilling Orfeus elsker Eurydike.
JNM er desuden en efterspurgt oratoriesolist og har som sådan optrådt med de fleste af
landsdelsorkestrene.
På CD har han sunget Aufidio i Mozarts Lucio Silla med Radiounderholdningsorkestret under
ledelse af Adam Fischer.
Hans Dueholm er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium.
Han har bl.a. sunget Moses i Det Forjættede Land, Doolittle i My Fair Lady, Gianni Schicchi i
Gianni Schicchi og Killian i Jægerbruden, alle på Den Jyske Opera.
Div. roller i Op i Revyen med Operaen, 2005 & 2006
Konferencier ved adskillige lejligheder bl.a. med Randers Kammerorkester, Den Jyske Opera og
Århus Symfoniorkester.
Har også medvirket som skuespiller i :
Klovn (2. sæson, 1. afsnit), Spillefilmen Rene Hjerter, reklamefilm som jysk købmand og som sønderjysk astronaut.
Derudover fungerer han som Danmarks mindste operachef i Danmarks mindste opera Figaros.
Anne Lise Quorning arbejder til daglig som organist og dirigent ved Lyngå, Skjød og Lerbjerg
Kirker.
Er desuden dirigent for Sejs-koret.
I 1988-89 studerende ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus med klaver som hovedfag.
I dag fungerer hun som pianist og organist i mange forskellige sammenhænge – bl.a. optræder hun
ofte med sangere fra Den Jyske Opera.

Figaros kan præsentere shows og forestillinger, som ikke kan presses ned i én bestemt
kategori. Figaros blander opera, operette, revy, viser, popmusik, rockmusik, trylleri og gøgl udført af professionelle operasangere.
Humor, sangglæde og kvalitet har fra starten været kodeord hos Figaros!

Med venlig hilsen
På vegne af Borgerforeningen Mols
Jørgen Ørgård
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