Nestel je samen in een luie stoel en laat je meenemen door
een fantastische dubbel CD naar de onuitputtelijke
schatkamer van de liefde.
Kunst- en muziekproject Luidkeels Samen komt met de release van een
dubbel CD over de verassende rijkdom van de liefde.
Luidkeels Samen wordt op 1 mei de wereld in gebracht.
Het is het laatste project in de manifestaties van de eerste editie van Over de
Drempel, het kunst- en cultuur project van de gemeente Leeuwarden in de
aanpak van eenzaamheid. Alle reden om een release te presenteren van een
prachtige dubbel CD!
Voor het muziekproject hebben conceptueel kunstenaar CP Berbée en singersongwriter Sarah Sötemann ouderen en mensen met een beperking laten
vertellen over een grote liefde in hun leven. Bij een aantal van deze verhalen
heeft Sötemann liederen en gedichten gemaakt. Zowel de interviews als de
liederen verschijnen nu op een dubbel CD. Berbée verzorgde de vormgeving en
het begeleidende fotoboek.
De CD biedt een rijke schakering aan persoonlijke verhalen over een universeel
thema: de liefde. Liefde is niet één ding, ze bestaat in velerlei vormen.
De verhalen zijn zo verschillend en toch dekken ze allemaal de lading. Iedereen
kan zich er in herkennen. Al luisterend wordt je telkens verrast en ontdek je
wat iemand bezig houdt. Niet voor niets is de uitspraak van de Finse zeeman
Jari het motto van Luidkeels Samen geworden: “Love has many forms. It starts
and ends all the time’.
De komende tijd wordt er aandacht aan het project besteed bij onder andere
Omrop Fryslân. Een item op 1 mei bij het radioprogramma Op&Ut. Op 14 mei is
er bij Noardewyn Live ruimte om uitgebreid in te gaan op het ontstaansproces
van de CD. Ook deelnemers komen aan het woord. En natuurlijk is er dan veel
muziek te horen.
Begin september verschijnt er een speciale editie van Luidkeels Samen in de
vorm van een LP. Door de zorgvuldige afstemming van stukken tekst en muziek
krijgt de luisteraar alle ruimte voor eigen associaties en een persoonlijk
verhaal.
De CD met het boek en de LP zijn te bestellen op:
https://www.sarahsotemann.com

