Esbjerg, april 2013

Livsuret
Den 4. – 7. juli afholder DGI sit 26. landsstævne, og der er
efterhånden en lang tradition for, at landsstævnet får lavet
en sang. Til landsstævnet i Esbjerg er det komponist Rasmus
Skov Borring og tekstforfatter Kirsten Pram, der har lavet
sangen ”Livsuret” – og Mette Uhrnfeldt og Jakob Sveistrup
lægger stemmer til.

”Livsuret” er en sang, der både i melodi og tekst har taget udgangspunkt i det traditionelle
landsstævne, men med et moderne præg. Det er en folkelig popsang, der skal ramme en bred
målgruppe.
Den 31-årige musiker Rasmus Skov Borring fik for et par år siden idéen til melodien på en tur til
Los Angeles i USA. Da han kom hjem kontaktede han efterskolelærer Kirsten Pram for at få tekst
på melodien.
”Det var vigtigt for mig, at sangen fik den helt rigtige landsstævneånd, der på én gang er både
moderne og tro mod de traditioner, som et landsstævne har. Tekstforfatteren skal have den helt
rigtige forståelse af konteksten, og det har Kirsten,” siger Rasmus Skov Borring.
Både Kirsten Pram og Rasmus Skov Borring har haft store roller i tidligere landsstævner. Kirsten
Pram var med i lederteamet på Efterskoleholdet i Silkeborg i 1998, og Rasmus Skov Borring har
skrevet melodien til ”Gi’ os lyset tilbage”, der ved landsstævnet i Holbæk 2009 var efterskolernes
landsstævnesang.
Mette Uhrnfeldt blev kendt af danskerne, da hun i 2011 deltog i TV2 talentprogrammet ”Voice”.
Jakob Sveistrup er kendt fra DR programmerne ”Stjerne for en aften”, og da han i 2005 vandt
det danske Melodi Grand Prix med sangen ”Tænder på dig”.
Deltagerne er begyndt at øve sig, og sangen er allerede blevet downloadet over 4000 gange og
har over 10.000 visninger på YouTube. ”Livsuret” skal for alvor stå sin prøve, når den til
åbningen af DGI’s landsstævne i Esbjerg den 4. juli skal synges af over 20.000 deltagere og
tilskuere.
”Sangen går først rigtig op i en større enhed, når de mange tusinde mennesker skal synge den
sammen til landsstævnes åbning til sommer. Det er det, jeg glæder mig allermest til”, siger
Rasmus Skov Borring.
Musik: Rasmus Skov Borring. Tekst: Kirsten Pram. Vokaler: Mette Uhrnfeldt og Jakob Sveistrup.
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