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3.854 efterskoleelever sang hans sang – nu kommer cd´en
Den 28-årige pianist Rasmus Skov Borring fra Viborg udgiver d. 30. november 2009 sin anden cd – PIANO - med
moderne, dynamisk musik. Rasmus blev for alvor kendt, da han i 2007 udgav en cd med fortolkninger af danske
højskolesange (Den Danske Sang, Gateway Music, 2007).
Siden har han stået i spidsen for sang og kor til 3.854 elever på Efterskoleholdet til DGI´s Landsstævne i sommer og
spillet koncerter med den danske sangskat – men nu gælder det hans helt egne kompositioner.
»Mit mål har været at forene jazz, pop og klassisk klaver. Det handler om at bruge en masse fede
klange og skabe en god atmosfære i rummet – men samtidig dyrke detaljer, som giver den opmærksomme lytter
en ekstra oplevelse,« siger han.
Rasmus Skov Borrings historie er en musikalsk road-movie.
Han voksede op som søn af forstanderparret på Sdr. Nærå Fri- og Efterskole på Fyn.
Som femårig sad han ved tangenterne og blev allerede som skoledreng pianist til morgensamlingerne på skolen.
Med et hus fyldt med frivilligt foreningsarbejde, idræt og højskolesangbogen på køkkenbordet, var det naturligt, at
Rasmus selv gik denne vej.
I dag er han lærer på Bjergsnæsskolen i Viborg, hvor han står for fællessang, sammenspil og kor. Samtidig dyrker han
sit musiske talent som komponist, pianist og foredragsholder fuldt ud. Bag sig har han to cd-udgivelser. Den første
var en prøveballon for hans egne kompositioner – den seneste fortolkede de smukkeste sange fra
højskolesangbogen. Og nu kommer PIANO – igen hans helt egen stil og lyd.
»Du hører klaver i mange musiknumre i dag, men det er sjældent, at instrumentet får lov til at fylde og
fortælle hele historien, siger Borring og fortsætter med et smil.
»Og så er flygel typisk forbundet med klassisk musik og gamle mænd i smoking – jeg vil vise en
topmoderne stil i både lyd og udtryk,« siger han.
Musik til bevægelse
Tonerne i Rasmus´ musik inspirerer til både afslapning og bevægelser. Til DGI´s Landsstævne lagde han musikbilledet
under de tusindvis af gymnaster, da de lod ”livets træ” spire og gro til festaftenen på det store stadion. Samtidig blev
hans musik brugt af et tidligere Verdenshold, som gav opvisning til Landsstævnet i Holbæk.

Musikstilen på den nye plade er ”Moderne klaver”. Et miks af klassiske og mere rytmiske numre, som giver en
atmosfærefyldt musikoplevelse, der på én gang er både afslappet og fortættet.

»Jeg viser flere sider af mig selv på denne plade. Melodierne er mere dynamiske, og jeg har arbejdet
med at finde helt nye veje – selvom klangen vil være genkendelig for lytteren, der har hørt mig tidligere,« siger
Rasmus Skov Borring.
På PIANO har han valgt at invitere flere instrumenter ind i lydbilledet. Saxofon, kontrabas, violin og klassisk guitar
lægger sig som en sløjfe om kompositionerne – men overtager aldrig fokus fra flyglet.
»Alle musikerne er udvalgt, efter jeg har hørt dem spille live i andre sammenhænge, og jeg synes, de
har formået at fortolke min musik på en fantastisk måde,« siger han.

FAKTA:
- PIANO udkommer den 30. november i pladeforretninger over hele landet og til download på Rasmus Skov Borrings
hjemmeside – www.rasmusskovborring.dk
- CD´en indeholder 10 instrumentale sange + bonustrack, alle komponeret af Rasmus Skov Borring selv.
- På pladen medvirker flere musikere – saxofonist Samuel Hejslet (UpAbove), kontrabasist Steffan Søgaard
Sørensen (ZAR), violinist Ditte Fromseier Mortensen, guitarist Gary Snider og sangerinde Sine Lahm Lauritsen.
- Pladens bonustrack er ”Gi´os lyset tilbage”. Et nummer Rasmus Skov Borring komponerede til Danske Gymnastik og
Idrætsforeningers Landsstævne i Holbæk. 3.854 efterskoleelever sang den under ledelse af komponisten selv.
RELEASE-KONCERT
Lørdag den 13. februar 2010 – klokken 20 – giver Rasmus Skov Borring koncert på Viborg Teater. Her vil han spille
numre fra pladen og gymnasterne: Carina Bangsø Poulsen, Andreas Stokholm, Rikke Vinther, Rasmus Sinding,
Anne Berg og Anna Vestergaard Kinoshita fra DGI´s Verdenshold vil fortolke en komposition på scenen. Mød også de
medvirkende musikere. Der er gratis entré.
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