Rune Thorsteinsson – Global Compositions udkommer på onsdag d. 27. august !
Musik komponeret og indspillet på en jordomrejse til 7 musikkulturer i Johannesburg,
Kathmandu, Chennai, Torshavn, Rio de Janeiro, Buenos Aires og Havana !
Numrene er bla. skabt i samarbejde med en sambaskole og en sangskriver i Rio de Janeiro, en indisk poet og
digtoplæser i Chennai, en meditations musiker fra Kathmandu, Gumboot percussionister fra Johannesburg,
kædedansere i Torshavn. Argentinske folklor virtuoser, unge afro cubanske talenter, en bambusfløjte, tablaspiller
og en sitarmusiker m.m. Én komposition blev skabt i en grotte på Færøerne og en anden komponeret og indspillet på metalmaskine i Brasilien. Rammen for Rune Thorsteinsson´s projekt var at rejse til 7 musikkulturer,
opholde sig 3 uger hvert sted, og i løbet af den tid, komponere og indspille ny musik i sammenspil med lokale
musikere han mødte på vejen. Forløbet er også blevet filmet og klippet sammen til dokumentariske rejsefortællinger, der fortæller om møderne, den skabende proces og gir smagsprøver på musikken.
Se den korte teaser her : www.youtube.com/watch?v=guxXqRg9Vyo
Rune Thorsteinsson har optrådt mere end 500 gange med sit orkester Body Rythm Factory, og vandt i 2013
YAMA Award for verdens bedste koncertproduktion for børn og unge. Efter at have arbejdet med diverse
musik-, undervisnings- og filmprojekter, planlagde Rune denne udfordrende rejse, hvor han som musiker fik
adgang til at opleve verden på en helt anden måde. På kort tid fik han backstagepas til en anden kultur og blev
inviteret med rundt som en ven og ikke en turist, og hans nysgerrighed efter at finde inspiration bragte ham
langt.
“Det var min ambition af opsøge musik der ikke umiddelbart var tilgængeligt herhjemme. Jeg trængte til at
rejse og jeg trængte til at skrive og producere ny musik. Så jeg måtte skabe et projekt der tog udgangspunkt i
dette. En kombination af at rejse, skrive og producere musik og film. Tal valgene ”7” destinationer og ”3” uger
hvert sted syntes jeg skabte en passende eventyrlig ramme. Jeg har tidligere rejst meget hvor fokus har været at
studere forskellige landes musik. Nu ønskede jeg i stedet at lave ligeværdige kreative møder hvor formålet var
at skabe ny musik i sammenspil med musikere der havde forskellige baggrunde og derfor udfordrede mig til at
tænke på en ny måde hver gang” udtaler Rune Thorsteinsson.
Rejsen var også produktionmæssigt en udfordring. Det at kunne rejse rundt i verden med professionelt produktionsudstyr/ mobil lyd og filmproduktion samlet i en rygsæk, og gøre det hele selv, er en ny mulighed der er
opstået de seneste år. Musikken er nu blevet samlet og udsendes på dobbelt vinyl, CD og download på onsdag
d. 27. August.

Læs mere på :
www.globalekompositioner.dk og www.runethorsteinsson.dk
Udvalgte video fortællinger:
Rio de janeiro: https://www.youtube.com/watch?v=nw53Xd2uOmo
Buenos Aires: https://www.youtube.com/watch?v=8vNBiZ0wTVY
Torshavn: https://www.youtube.com/watch?v=MKe8_qKR-hI
Udvalgte musik tracks fra Albummet:
https://soundcloud.com/rune-thorsteinsson
Kontakt info:
Rune Thorsteinsson
www.runethorsteinsson.dk
Tlf. 28303574
globalekompositioner@gmail.com

