Så smil mit hjerte
-ny CD fra Søgård og SchønemannSiden harmonikaspilleren Christian Søgård og guitaristen Jan Schønemann begyndte deres inspirerende samarbejde i efteråret 2004 har de udgivet flere CD' ere sammen.
Livsglade melodier og hjertevarme tekster er hvad de to musikere og komponister sender ud på deres nye cd.

På coveret – som er lavet af billedkunstneren Britta Kristensen – sidder de to Svendborg musikere og hygger sig med fødderne godt plantet i den hjemlige urtegårds fede muld, og netop naturen har været deres inspiration i forbindelse med denne CD. Så smil mit hjerte sætter året i musik lige fra sommerens frodighed, over
efterårets afsked til forårets spiren.
I en lige blanding af traditionelle og nykomponerede numre deler Søgård og Schønemann ud af deres kærlighed til de skiftende årstider og den danske sangskat.
Med numre som f.eks. Michael Nielsens digt "Hymne til foråret" med musik af Christian Søgård og Jan
Schønemanns "Så smil mit hjerte" glider de to komponister ubesværet ind i den danske sangtradition samtidig med, at musikken har et umiskendeligt nutidigt præg.
Deres gennemarbejdede og nyskabende arrangementer af gamle kendinge som f.eks. "Sig nærmer tiden, da
jeg må væk" af St.St. Blicher/Oluf Ring og folkeviser som "Roselil og hendes moder" giver lytteren mulighed for at genopdage sangene fra en anden vinkel, og det er svært ikke at synge med på den swingende livsglade udgave af "Jeg er havren" af Jeppe Åkjær/Aksel Agerby
"Ja nu er det tid til at drømme, for livet er mere end pligt et lyshav af brusende strømme, et strålende dansende digt.
(fra ” Hymne til Foråret” tekst Michael Nielsen, musik C. Søgaard)

Udgivelsen af Så smil mit hjerte fejres med en åben reception fredag d.24.april fra kl.15-17 på cafeen i Harmonien. Her vil der være mulighed for at høre musikken og købe en signeret CD.
Jan Schønemann – sanger, guitarist, arrangør, underviser og komponist af musik til teater og dokumentarfilm.
Fx Captain Crawfish, Rockspot, musiklærer ved Ollerup Musikefterskole m.m.
Christian Søgaard – sanger, harmonikaspiller, pianist, organist og komponist. Fx Rasmus Lyberth Band – Christian Søgaard Trio
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