ÒSaftfulde og kraftfulde
kompositioner. Mest af
alt med en uomtvistelig og
uimodstŒelig power...Ó
Koncertanmeldelse fra Den
Sorte Diamant, K¿benhavn, i
Berlingske Tidende, okt 2000
ÒModig og kompromisl¿s
udforskning af vokalkraftens
muligheder. Langt fra tidens
mainstream-musik. Og

Nordisk sanger giver liv til
alverdens vokale urkraft
Velkommen til en rejse ud i den menneskelige stemmes
viltrede univers. Gudrun Holcks albumdebut : ‘Muse’

gudskelov for det.Ó
Peter Bischoff, MS, juli 2004
ÒAlt starter med sang.
Jeg har altid v¾ret fascineret
og inspireret af den menneskelige stemmes muligheder.Ó
Gudrun Holck Ð i interview i

Strømme af fantasi, legende sang.
Sjælfuld hvisken, sensuelle grooves,
råb. Fra isbjerge over vand til ørken.
Grønlandsk trommesang. Skandinavisk
kula-sang. Bulgarske metalklange.
Regnskovens pygmæ-polyfoni.
Indisk blues. Afrobeats.
Droner fra den australske didgeridoo.
Liv.
Nærvær.
Stor ro og stor voldsomhed.
Gudrun Holcks musik har et meget
personligt udtryk. Hun tager udgangspunkt i stemmens muligheder – ikke i en
stilart eller en genre – med udsigt til
verden og inspiration fra nye såvel
som tusind år gamle vokaltraditioner.
Gudrun Holck, 33 år, har boet fire år i
Vestafrika, og hun har dedikeret sit
debutalbum til afromusikeren Fela Kuti,
som hun boede og studerede hos i et år i
Nigeria midt i
1990erne.

Hendes karriere som performer og
samarbejde med kendte afrikanske
kunstnere som Habib Koité og Toumani
Diabaté, en årrække som sanger i Muzi
DanZim Band og en koncertrække under
titlen ‘Nordiske Stemmer med Udsigt til
Verden’ har bragt hende godt rundt i
verden – fra Bamako i Mali over
Damaskus i Syrien og Falun i Sverige til
Nuuk i Grønland.
Gudrun Holck er professionel sanglærer,
og hun arrangerer løbende workshops i
sangteknik, udtryk, improvisation og
totalperformance i Danmark og udlandet.

forbindelse med live-koncert i
Bolero pŒ DR P2, 21. juni 2003

Lydfiler, videoklip, interviews og
uddrag fra koncerter kan h¿res
pŒ www.vokal.dk
Anmeldelser, h¿jtopl¿selige
fotos og pressemateriale kan
downloades fra
www.mildrecords.com
Albummet kan k¿bes online via
www.mildrecords.com

Medvirkende på albummet er blandt
andre Marilyn Mazur (trommer og
percussion, DK), Eva Åström Rune
(vokal, SE) og Robert Davis (didgeridoo,
perc og kor, UK).
Pladen er produceret af Gudrun Holck.
Musik, der udspringer af urgamle rødder
og bringer noget nyt til verden.
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