Aarhus den 29.5.2012

Pressemeddelelse

Prins Henriks digte er sat i musik på CD
Claude Chichon, aarhusiansk musiker med franske rødder, har skrevet musik
til et udvalg af Prins Henriks digte, indspillet dem og udgiver dem nu på CD
”La Sirène” hedder Cd’en, opkaldt efter et af Prins Henriks digte. I alt 13 digte, som nu
altså er blevet til sange, indeholder Cd’en. 10 af numrene er komponeret af Claude
Chichon, mens tre er komponeret af den aarhusianske musiker Emir Bosnjak, som også
har lagt en stort musikalsk indsats som arrangør på Cd-udgivelsen.
Claude Chichon har tidligere indspillet to Cd’er: ”Prendre Le Temps” fra 2005, med sin
egen musik, og ”Sentiments” fra 2010, i et musikalsk samarbejde med den internationalt
anerkendte danske jazzmusiker Thomas Clausen.
Ved 100 års jubilæet for Alliance Francaise i Aarhus, i november 2010, spillede og sang
Claude Chichon ved en reception på Aarhus Rådhus, hvor Prins Henrik var til stede.
Claude forærede prinsgemalen sin seneste CD og fik til gengæld en digtsamling med
Prins Henriks egne digte.
Mødet og digtene gav Claude Chichon ideen til at sætte musik til Prins Henriks digte. Det
første blev ”La Sirène”, som Claude Chichon og Emir Bosnjak indspillede og sendte til
prinsen. Det blev han meget glad for, og gav tilladelsen til, at duoen kunne fortsætte med
at skrive musik til en Cd . Det førte til CD'en ”La Sirène” (Havfruen).
I julen 2011 var Claude Chichon og Emir Bosnjak på Marselisborg Slot for at spille noget
af musikken for prins Henrik og flere andre fra den kongelige familie. Her blev sangene
godkendt og nu udkommer Cd’en altså. Det sker mandag den 11. juni, på Prins Henriks
fødselsdag. Men inden da er Claude Chichon og Emir Bosnjak inviteret til at spille på
Fredensborg Slot, til en markering af Prins Henriks 40 års jubilæum som præsident for
Verdensnaturfonden i Danmark.
På Cd’en ”La Sirène” medvirker: Claude Chichon (sang), Emir Bosnjak (harmonika), Jens
Kristian Dam (trommer), Thomas Sejthen (kontrabas), Karsten Aaholm (guitar), samt
gæstesolister Kristian Fogh (klaver), og Rasmus Bøgelund (trompet).
Claude Chichon er 46 år, er opvokset i Paris og har boet i Aarhus siden 1986. Han udgiver
selv Cd’en, som bliver til salg i hele Danmark. Eksemplarer til anmeldelse kan rekvireres til
pressen.
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