MUSIK OG HISTORIER
FRA NYBYGGERNES
AMERIKA

NYBYGGERNES
LOVSANG

Troen på Gud er en støtte i mødet med
livets udfordringer. Dette var især tilfældet
for USA’s nybyggere, som levede et liv
med stor usikkerhed. Troen på Gud kom
især til udtryk i musikken og med årene
er det blevet til en sangskat, som spilles
den dag i dag.
Silver Dagger tager publikum med
på en musikalsk rejse til nybyggernes

land. Med sange om himlen, kærlighed,
bedrag og svig får publikum et bevægende
indblik i en tid, som har formet en hel
nation. Musikken kaldes oldtime og
udspringer af et møde mellem den irske
og engelske folkemusik, den afrikanske
sang og hymnerne fra kirken.
Gennem både gospel og folkesange
lyder troen på et bedre liv i døden, mens

“Aftenens koncert med de
veloplagte og dygtige musikere
i Silver Dagger blev en
uforglemmelig oplevelse for
os tilhørere. Vi blev smittet af
den gode energi fra scenen og
måtte overgive os til musikkens
og sangenes budskab om at
bevare håbet og livsglæden
i en barsk verden”
PETER MØLLER JENSEN
Præst ved Bellahøj Kirke

fællesskab og kærlighed og agtsomhed
hyldes i det levende liv. Sange, der ligesom
lovsangen i dag, tilbyder mennesket en
rettesnor i livet og en trøst i døden.
Til det musikalske foredrag lærer
publikum, hvordan oldtime opstod,
hvornår instrumenterne blev introduceret,
og hvordan de forskellige genre har
påvirket musikken. Med afsæt i teksterne

fortæller vi om de forskellige temaer;
kærlighed, bedrag, og troen på gud.
Til nogle af de mest kendte sange får
publikum også lov til selv at synge med.
Silver Dagger består af fem medlemmer:
sanger, guitar/dobro, violin, banjo og
kontrabas. Bandet har besøgt adskillige
kirker med Folkets Lovsang. Silver Dagger
spiller også til musikgudstjenester.

I kan læse mere om bandet og høre
musikeksempler på vores hjemmeside:

WWW . SILVERDAGGER . DK
Booking:
Hans Ole Madsen
Telefon: 20 81 77 40
booking@silverdagger.dk

Silver Dagger er formidable.
De har en sjælden dybde.
Her er til både hjerne og
hjerte. Og vigtigst af alt:
De svinger! Og så har de
en unik evne til at mærke i
hvilket rum de står, således at
musikken og publikum altid
finder hinanden. Kan varmt
anbefales.
THOMAS HØG NØRAGER
Præst ved Stefanskirken

