Zenobia giver koncert på (spillested):

Traditionen lever – og ny musik opstår
Kom og mød Zenobia. En trio, der har den danske sangskat under huden: viserne,
salmerne og fællessangen. Men udover det fortolker og komponerer Zenobia også, så
det mærkes, at livet er her og nu. Trioen laver nye melodier til kendte sange eller nye
sange i tråd med den danske tradition - og med mere end 1000 koncerter, 10.000
solgte cd’er og en pris i ryggen er trioen en veletableret og virtuos nydelse. (dato, tid,
spillested)
Zenobias koncerter er især kendt for tre ting: Et intenst nærvær til publikum, fortællinger, der
bygger bro fra traditionens soundtrack til nutiden – og stor musikalsk livsglæde. Det er i
mødet mellem rigsspillemanden Mette Kathrine Jensen Stærk på harmonika, den
prisbelønnede sangerinde Louise Støjberg og pianisten Charlotte Støjberg - der har både har
salmer og tango i blodet – at traditionen videreføres og fornys. I 2020 endda med et ekstra
twist. For i anledning af 100-året for Genforeningen og fællessangens betydning før og efter,
har trioen også nye, gamle sange med fra den del af historien. Man kommer helt sikkert til at
høre Det haver så nyligen regnet og Som en rejselysten flåde.

Køb billetter her....
Mere om Zenobia:
Populære udgivelser
Trioen har solgt over 10.000 eksemplarer af deres fire cd’er, hvor både
højskolesangbogen, salmebogen og traditionelle folkemusiknumre
repræsenteret og fortolket. Den seneste udgivelse “Blot en Ild” indeholder især
nye melodier og tekster. Om ”Blot en ild” skrev pressen:
”Enkelt, smukt, begavet” . 5 af 6 stjerner i Fyens Stiftstidende.
Danish Music Award - og en rigsspillemand
For sit arbejde med Zenobia og ‘en særlig fin kontakt til publikum og sin evne til
både at være poetisk ... og rå, når det skal være’ modtog Zenobias sangerinde
Louise prisen Danish Music Award som ’Årets Folk Sanger 2017’.
Harmonikaspiller Mette Kathrine blev i 2016 udpeget til at være dansk
rigsspillemand.

Nyt i 2020:
Zenobia og
Genforeningen
Zenobia er af Sangens Hus
blevet inviteret med i et
stort projekt i anledning af
100-året for Genforeningen.
Zenobia optræder ved
skolekoncerter for børn i
hele landet og ved
foredragskoncerter for
både børn og voksne i
samarbejde med historiker
Elsemarie Dam-Jensen.
Hold øje med
www.zenobia.nu

Zenobia Sangbogen og kordage
Zenobia har udgivet en sangbog med noder og tekster til 20 af de nye sange fra
”Blot en ild”. Bogen indeholder den kendte komponist Erik Sommers korsatser til alle sangene. Et par gange om
året holder Zenobia kordage, hvor de nye Zenobiasange synges i de flerstemmige arrangementer, og hvor Erik
Sommer dirigerer koret, mens Zenobia akkompagnerer. Hold øje med www.zenobia.nu

På trioens hjemmeside findes pressebilleder, lyd og yderligere info: www.zenobia.nu

YDERLIGERE INFORMATION
Louise Støjberg - louise@zenobia.nu - 25 74 12 13
Zenobia er:
Sangerinden Louise Støjberg er uddannet på det Rytmiske Musikkonservatorium i København. Hun underviser i
sang på MGKsyd i Kolding, og optræder udover Zenobia som solist samt med duoen Louise Støjberg/Martin
Rauff og bandet UrbanStøjband.
Harmonikaspilleren Mette Kathrine Jensen Stærk er uddannet på folkemusiklinjen på Det Fynske
Musikkonservatorium og blev i 2016 udnævnt til rigsspillemand. Udover Zenobia spiller Mette Kathrine med
duoen ’Jensen og Bugge’, der fra tid til anden udvides med Morten Alfred Høirup eller amerikanske Dwight Lamb,
ligesom hun optræder solo med både foredrag og koncerter.
Pianist Charlotte Støjberg er cand. mag i musikvidenskab fra Aalborg Universitet. Hun organist ved Rødding
Frimenighed og pianist i projektet ”Sommerfugledalen – et requiem” med Carl Erik Lundgaard.
Zenobia har desuden været nomineret til to Danish Music Awards; for debutalbummet 'Midnat' i 2008 og til årets
traditionspris i 2013.

