Middelaldermusik med nordisk urkraft
Lurpakket fortæller en musikalsk historie om
verden som den var engang, lige fra følsomme
viser sunget med klang og glød til højenergisk
dansemusik spillet på historiske instrumenter
som drejelire, skalmeje, laud, ﬂøjter og tromme.
Bandet har siden 2007 underholdt på middelaldermarkeder, til renæssancefester, festivaler, bryllupper og meget mere, samt givet koncerter i kirker,
på museer, skoler og spillesteder.

Lurpakket optræder på middelaldermarked

Udover at kunne spille på gamle instrumenter og
have dygtige sangere, udmærker bandet sig også
ved at medlemmerne er akademikere med kompetencer indenfor historie, religion og sprog. En
koncert kan derfor nemt ledsages af et lille foredrag, hvilket især har vakt interesse når Lurpakket
har deltaget på middelaldermarkeder eller optrådt
på skoler, museer eller i kirker.
Musikalsk set har Lurpakket rødder i den nordiske
urkraft og den særlige nordiske lyd, som tydeligt
skinner igennem selv når bandet spiller troubadourviser fra Frankrig eller pilgrimsmusik fra
Spanien.
En typisk koncert kan derfor tage publikum med
på en meget varieret rejse lige fra den kraftfulde
nordiske folkemusik over underholdende skjaldemusik, ballader og dans til sydeuropæisk middelaldermusik der beﬁnder sig i et spændingsfelt mellem det kirkelige og det verdslige.

Ormens Guld
1. Grani [3:06]
2. Krummi [2:28]
3. Drømte mig en drøm [1:57]
4. Schiarazula marazula [4:36]
5. Branle des chevaulx [4:38]
6. Douce dame jolie [3:29]
7. Como poden [4:10]
8. Introitus [1:32]
9. Cuncti simus concanentes [2:51]
10. Drømte mig en drøm (instr.) [0:45]
11. Silki [1:45]
Total [31:51]

Lurpakket
Hans Chr. Molbech (sang, skalmeje, ﬂøjte m.m.)
Molly Granhøj (sang, laud)
Troels Dueholm - (drejelire, skalmeje, ﬂøjte m.m.)
Lone Amtoft - (tromme, percussion)
Janne Aagaard - (sang, ﬂøjte)
Ormens Guld
I marts 2009 udgav Lurpakket cd’en “Ormens
Guld”. Her tages vi med på en rejse, der tager
sin begyndelse i den nordiske urkraft og bringer
os over muntre middelalderdanse og sørgmodige
troubadourballader til sydens fromme pilgrimsviser, der lovsynger den hellige jomfru.
Booking og mere info: www.lurpakket.dk

