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Den Danske Sang – Nyt album fra Pianist Rasmus Skov Borring
Officiel udgivelsesdato mandag den 1. oktober 2007.

”Den danske sang har været en stor del af mit liv, siden
jeg var helt lille. Jeg er vokset op med bl.a.
Højskolesangbogen og har stor respekt for de
kunstnere, der på hver deres måde har bidraget til den.
Derfor er det med stor glæde, at jeg kan præsentere
denne CD med 20 smukke sange fra den danske
højskoletradition i en moderne instrumental
fortolkning,” siger Rasmus Skov Borring om sin nye
CD; ”Den Danske Sang”.
Tonerne fra flyglet fører lytteren gennem forskellige
tiders kompositioner på en smuk og stemningsfyldt
måde. Alle sangene på CD'en er nøje udvalgt, så den fremstår som en gennemgang af
den danske sangskat både før og nu.
Rasmus Skov Borring var i 2005 -2007 huspianist på ARoS Aarhus Kunstmuseum og har
flere gange optrådt i Musikhuset Aarhus.
”Jeg vil gerne dedikere denne CD til alle de komponister og forfattere, der gennem tiden
har skabt noget helt exceptionelt - med håbet om, at den danske sang vil leve længe
endnu.”
Lørdag den 6. oktober klokken 20:00 er der release-koncert i caféen i Musikhuset Aarhus.
Lørdag d. 13. oktober kl. 14:00 og onsdag d. 17. oktober kl. 12:00 optræder Rasmus i
Bruuns Galleri Århus. Søndag d. 4. november kan musikken opleves i Field’s København
fra kl. 12:00.
Mere info kan findes på www.rasmusskovborring.dk
Ønskes interview med Rasmus? mail@rasmusskovborring.dk el. tlf.: 29 92 22 08
Vedlagt albummet ”Den Danske Sang” - God fornøjelse!
Venligst
Rasmus Skov Borring
og InTheHouse Records
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